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" На виконання постанови Головного державного санiтарноГо лiкаРЯ
"Украiни вiд 30 липнi 2020 року <Про затвердження Тимчасових

рекомендацiй щодо органiзацii протиепiдемiчних заходiв у заклаДах ОСВiТИ

в перiод карантину в зв'язку з поширенням коронавiрусноi хвороби
(COVID- 19)u (далi Тимчасовi рекомендацii)

НАКАЗУЮ:

1. Керiвникам закладiв дошкiльноТ освiти та навчально-ВихОВНИХ
комплексiв забезпечити :

1.1. органiзацiю централiзованого збору використаних засобiВ
iндивiдуального захисту, паперових серветок в oкpeмi контейнеРи
(ур"") з кришками та полiетиленовими пакетами, з под€UIьшою

утилiзацiсю згiдно з укладеними угодами на вивiз , твердих
побутових вiдходiв;

1.2.розмiщення на територii закладу контейнерiв/урн з кришкою для
використаних масок з чiткою яскравою вiдмiткою (ВИКОРИСТАНI
МАСКИ ТА РУКАВИЧКИ>;

1.З.органiзацiю централiзованого збору використаних засобiв
iндивiдуального захисту, паперових серветок в oкpeMi контейнери
(урни) з кришками та полiетиленовими пакетами, з подапьшою

утилiзацiею згiдно з укладеними угодами на вивiз твердих
побутових вiдходi;

1.4. ведення документацii (Додатки 1,2).

2. Керiвнику ЗЩО ЛЪ42 €фремовiй Л.Л. офiцiйним листом довести змiст
пункту 2б Тимчасових рекомендацiй до адмiнiстрацii органiзатора -
перевiзника, який здiйснюе перевезення дiтей та працiвникiв до закладу
освiти у частинi забезпечення:
2.1.проведецня дезiнфекцiйних заходiв у салонi транспортного засобу в

кiнцi робочоi змiнi;
2.2.водiiв засобами iндивiдуального захисту (iз розрахунку 1 захисна

маска на З години роботи на 1 особу), антисептичний засiб для
обробки рук;

2.3.проведення навчання з питань використання та утилiзацiТ засобiв
iндивiдуального захисту;



2.4.щоденний контроль ?u станом здоров'я водiiв та проведення

температурного скринlнгУ до початку робочоi змiни;

2.5.неоо.rу.пЪо робоrи осiб з ознаками гостроi респiраторноi хвороби

або пiдвищеною температурою тiла понадЗ7,2 С;

2.6.вх\д до с€шIону автотранспорту при наявностi засобiв

iндивiдуального захисту (респiратора або захисноi маски для

дорослих осiб);
2.7.перевезення пасажирiв здiйснювати у межах кlлькостl мlсць для

сидiння.
3. Покласти персон€Lльну вiдповiдальнiсть за виконання даного наказу на

_ керiвника закJIаду освiти.
4. Контроль за виконанням .наказу покласти на першого заступника

директора департаменту освlти Ковтуненко С,А,

Щиректор департаме В.В. Арендарчук

Заступник директора де
С.А. Ковтунен

Тонковид 4'7 - 48 , з9

LФ



Щодаток 1

журнАл
допуску працiвникiв закладу освiти до виконання посадових обов'язкiв

Щодаток 2
Затверджено

пiдпис керiвника
(скрiплений печаткою)

Графiк (Зразок)
проведення провiтрювання примiщення (вказаmu якоzо)

9.00. 11.00. 13.00. 15.00. 17.00

([аmа)

час провiтрювання Вiдмiтка про виконання Пiдпис вiдповiдальноi особи
9.00 вuконано (пidпuс)

1 I.00 вuконано (пidпuс)
l3.00 вuконано (пidпuс)
I5.00 вuконqно (пtdпuс)
]7.00 вuконано (пidпuс)
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