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Н А  К А З

м. Березівка № 22

Про запобігання поширенню інфекцій, 

спричинених коронавірусом 

СОУГО-19 в навчальному закладі

З метою забезпечення виконання рішення позачергової комісії з питань техногенно- 

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обласної державної адміністрації від 11.03.2020 

року «Про недопущення занесення та поширення на території області випадків захворювання, 

спричинених новим коронавірусом СОУГО-19», протокол N4; листа Міністерства освіти і науки

України від 11.03.2020 N 1/9-154 та наказу Департаменту освіти і науки Одеської
■з-

облдержадміністрації № 71/ОД від 11.03.2020р. «Про запобігання поширенню інфекцій, 

спричинених коронавірусом СОУГО-19 в закладах освіти Одеської області»,

Н А К А З У Ю :

1. Призупинити навчальний процес у Березівському ВПУ ОНПУ з 12.03.2020 по 

03.04.2020 та заборонити проведення спортивних, культурних та інших масових 

заходів.

2. Заступнику директора з НВР Янченко Л.Г., заступникам директора з НР 

Мінаковій О.І. та Лунєвій О.М., заступнику директора з НВихР Ліщинській А.А., 

старшому майстру Сидоренко Я.М., в.о. старшого майстра Цалею П.Д., інженеру з ОІІ 

Узун Д.М. провести роз’яснювальну роботу з викладачами та майстрами виробничого 

навчання, зі здобувачами освіти щодо заходів запобігання поширення хвороби, і і 

проявів та дій у випадку захворювання та дотримання правил особистої гігієни, 

санітарних вимог.

3. В.о. старшого майстра Цалею П.Д., зав.господарством Макарському І.М. забезпечити:

- виконання профілактичних заходів, посилити дезінфекційний режим у приміщеннях;

- використовувати усі види провітрювання (наскрізне, кутове, однобічне) у

приміщеннях;

проведення щоденного вологого прибирання приміщень з використання 

дезінфікуючих речовин.

4. Завідуючій гуртожитком КотликО.М.:



- заборонити проживання (перебування) у гуртожитках здобувачів освіти, окрім дітей- 

сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;

- облаштувати в гуртожитках місця для ізоляції здобувачів освіти з ознаками гострих 

респіраторних захворювань;

- проводити огляд разом із фельдшером Кочержінською О.М. здобувачів освіти на 

наявність ознак захворюваності з обов’язковою реєстрацією, у разі виявлення ознак 

захворювань у здобувана, терміново ізолювати від здорових здобувачів.

5. Заступникам директора з НР Мінаковій О.І. та Лунєвій О.М.:

- провести відповідну роботу щодо організації проведення занять викладачами 

навчального закладу за допомогою дистанційних технологій (онлайн-уроки, онлайн- 

завдання тощо);

забезпечити виконання викладачами інших видів робіт ( організаційно - 

педагогічна, методична, консультаційна тощо);

- забезпечити відпрацювання занять відповідно до навчальних планів після 

нормалізації епідемічної ситуації.

6. Всі працівники закладу продовжують працювати у штатнрму режимі, виконуючи свої 

функціональні обов’язки.

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
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