
 
 

ПРОМІНЬСЬКА  ГІМНАЗІЯ 
 

БОРАТИНСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ 

 

Н А К А З 
 

22 листопада 2021 року                 с. Промінь                                               №156 

 

Про відновлення освітнього  

процесу в очній формі для учнів 5-9 класів 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 

№1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 

протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2», постанови Кабінету Міністрів України від 

20.10.2021 р. №1096 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів від 

9 грудня 2020 р. №1236», постанови Головного державного санітарного лікаря 

України від 06.09.2021 № 10 «Про затвердження протиепідемічних заходів у 

закладах освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної 

хвороби COVID-19» , за правилами червоної зони та на основі 100% рівня 

щеплення двома дозами персоналу  
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Відновити освітній процес для учнів 5-9 класів в очному режимі з                     

23 листопада 2021 року. 

2. Класним керівникам 5-9 класів:  

1) повідомити батьків, учнів про відновлення освітнього процесу в 

очному режимі; 

2) забезпечити інформування учасників освітнього процесу про 

необхідність дотримання всіх вимог карантину.  

3. Адміністрації закладу та медичній сестрі: 

1) проводити роз’яснювальну роботу з персоналом та здобучами освіти 

щодо індивідуальних заходів профілактики та реагування на виявлення 

симптомів гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2 серед персоналу та здобувачів освіти; 

2) дотримуватися алгоритму дій на випадок надзвичайної ситуації, 

пов’язаної з реєстрацією випадків гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 серед персоналу та здобувачів 

освіти; 

3) не допускати до роботи персонал визначений таким, який потребує 

самоізоляції відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я; 



4) неухильно виконувати обмежувальні протиепідемічні заходи 

постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 «Про 

встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних 

заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», 

постанови Кабінету Міністрів України від 20.10.2021 р. № 1096 «Про внесення 

змін до Постанови Кабінету Міністрів від 9 грудня 2020 р. № 1236», постанови 

Головного державного санітарного лікаря України від 06.09.2021 № 10 «Про 

затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину 

у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19».  

4. Педагогічним працівникам:  

1) перед початком занять проводити опитування учасників освітнього 

процесу, щодо їхнього самопочуття та наявності симптомів респіраторної 

хвороби; 

2) у разі виявлення хвороби у здобувачів освіти, за відсутності батьків, 

повідомити медичного працівника, адміністрацію закладу, інформувати 

батьків; 

3) проводити провітрювання класних кімнат та кабінетів.  

5. Завгоспу Березюк Т.А. забезпечити вологе прибирання, дезинфекцію, 

провітрювання класних кімнат та місць загального користування.  

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою 

 

 

 

Директор                                                                                             Ірина РЕДКОУС 

 

 
З наказом ознайомлені: 

Дармовіс О. А   Худоба І. В.   Демчук А. А. 

Березюк Т. А.    Ткачук С. М   Казаков В. М. 

Казнадзей В. С.   Тесля І. В.   Віткалюк Є. М. 

Соловонюк Г. О.   Возняк Н. Й   Гавура О. М. 

Шевчук Т. П.    Романюк І. І.   Герасимчук С. О. 

Тесля О. Л.    Сахнюк О. С.   Герасимчук П.П. 

Сільчук О. Т.    Брисюк Т. А.   Капустяк Г. П. 

Літвінчук С. М.    

 


