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Про органiзацiю роботи закладiв дошкiльноi,
заг€Lпьноi середньоi, професiйно-технiчноТ,
позашкiльноi освiти Bcix типiв та форм власностi
ЖитомирськоТ об' еднаноi територiальноi громади

у перiод обмежувапьних протиепilцемiчних
заходiв з 08 по 24 сiчня2021' року

Вiдповiдно до постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украihи
}ф |2Зб uПро встановлення карантину та
протиепiдемiчних заходiв з метою запобiганЕя пошире
гостроi респiраторноi хвороби COVID-I9, спричиненоi
2>>, з метою впорядкування роботи закладiв освiти у
протиепiдемiчних заходiв з 08 сiчня по 24 сiчня 2021року

НАКАЗУЮ:

1. Заборонити у перiод обмежувальних протиепiдемiч

профiлактики, проявiв хвороби та дiй у випадку
аJIгоритму дiй пiд час режиму самоiзоляцii;

2.З. наявнiсть на сайтах закладiв у роздiлi
iнформацii щодо режиму роботи закладiв у перiод
особливостей здiйснення освiтнього процесу, у тому
дистанцiйних фор, спiвпрацi, проведення додаткового
вихованцiв.

3. Керiвникам

24
засiчня 202| року чами

виключенням вихованцiв заклаi:liв дошкiльноi ocljiTи.

2.|. функцiонуванЕя закпадiв з дотрим€tнЕям пос протиепiдемiчних
заходiв у вiдповiдностi до вимог Постанови Головного лiкаря Украiни
вiд22.09. 2020 року Ns 55 <Про затвердження протиепiдемi заходiв у закладах
дошкiльноi освiти на перiод карантиIry у зв'язку з
хвороби (COVID-19);

2.2. проведення додаткових iнструктажiв для пра KiB щодо заходiв



4.

5.

3.1.органiзацiю канiкул для здобувачiв освiти ycix у перiод
обмежув€uIьних протиепiдемiчних заходiв з 08 сiчня по 24 ci року;

щодо
НЯ.,

дистанцiйного режиму роботи;
3.3.проведення у закJIадах освiти профiлактичних та

щодо запобiгання поширенню KopoHaBipycy COVID- 19;

3.4.запровадження дистанцiйного режиму роботи працi закладiв освiти
вiдповiдно до Методичних рекомендацiй щодо гн)дкого режиму

2l
KiB3.2. проведення iнформуванЕя здобувачiв освiти та

профiлактики, проявiв хвороби та дiй у випадку
працiвникам пам'ятки щодо дотримання режиму

робочого часу, затверджених наказом MiHicTepcTBa працi
Украiни вiд 04 жовтня 2006 року Nч З59;

3.5.призупинення проведення особистого прийому
3.6. визначення працiвникiв, вiдповiдальних:
3.6.1. за опрацювання кореспонденцii, що надходить

адреси;
З.6.2. за утриманнrI примiщень та будiвель закладiв
3.7. надання вiдгryстки працiвникам закладiв за ix
3.8. дотримання вимог листа MiHicTepcTBa освiти i

профспiлки працiвникiв освiти i науки УкраiЪи вiд 17.03
оплату працi працiвникiв закладiв освiти i науки в умовах

4.|. органiзацiю освiтнього процесу здобувачiв освiти у
MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд 16.12.2020 pol
органiзацiт освiтнього процесу в закJIадах професiйноi
освiти з 08 сiчня 2021 року);

4.2. проведенЕя додатковоi роз'яснюв€lпьноi роботи з

5.1.органiзацiю освiтнього процесу шляхом
технологiй дистанцiйного навчання (онлайн-режимi);

5.2. визначеннrI електронних ocBiTHix pecypciB та
органiзаЦiТ освiтнього процесу з використанням технологiй д.
(лист МОН УкраiЪи вiд 19.05.2020 J\Ь6lб43-20 оПро
методичних рекоМендацiй щодо навчанЕя за допомогою
позашкiльнiй ocBiTi>);

П(ПТ)О та проведення невiдкл4дних заходiв, с на мiнiмiзацiю
безпосереднiх фiзичних KoHTaKTiB мiж уlасник€lми ocBiTHbo

4.3. своечасне розмiщення iнформацii щодо освiтнього , проходженЕя
виробничоi практики, орг€lнiзацii перебування у
закладiв П(ПТ)О.
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5.З.оприлюднення iнформа,цii щодо роботи заtкладiв lльно1
перiод обмежувапьних протиепiдемiчних заходiв з
сайтах, iнформацiйних стендах закладiв, у соцiальних

працiвниками закJIаду правил гiгiени, використання засобiв i
та уникнення масових скупчень;

6.З. провести додаткову санiтарно-освiтню, роз'яс
роботу з працiвникаN,Iи закJIаду з питань профiлактики сезон

t08 по 5с чня 202|
о.

6. l . забезпечити виконанням протиепiдемiчних i освiти;
6.2. взяти на особистий контроль коло питань щодо ьного дотримання

освiти у
року на

го захисту

iнструктивну

працiвникiв iз

тепло-, водо-,
черryванЕя

та вихiдних днi
плоносiя.

витку дитини та

ради, ресурсним
ня системи

протиепiдемiчних

працювати

6.4. не допускати до робо,ги у примiщеннi закла,ду
ознаками респlраторних зa)(Bорюв€lнь;

6.5.посилити контроль за функцiонуванням
енергозабезпечення у закладi освiти та забезпечити
вiдповiдальних працiвникiв;

6.6. для забезпечення eKoHoMii теплоносiя на перiод
звернутися до обслуговуючоi органiзацii щодо зменшення

центром пiдтримки iнклюзивноi освiти шJIяхом
електронного листуванЕя;

7.4.проведення особистого прийому громадян з !r
заходiв;

7.5.визначення та затвердженЕя
дистанцiйно, забезпечивши при цьоrчfу

перелiку осiб, якi

7.к << Пе ииl ]олос Т.М.

- РеСУРСний центр> (Самолюк К._Ш забезпечити:

7.1.дотрим€lння протиепiдемiчних заходiв при
проведення комплексноi психолого - педагогiчноi
надання корекцiйно - розвиткових послуг;

Hi IРЦ з метою

7.2.проведення у IРЦ про{liлактичних та дqе,зiнфе заходiв щодо
запобiгання поширенню KopoHaBipycy COVID- 1 9 ;

7.З. лисryвання з департ€lп,lентом освiти Житомирськоi м

вiдвi
оцiнкl

належнi резуль]гати
7.6.надання iнформацii прiлцiвнl,лками IPI-{ громадянам за огою доступних

засобiв зв'язку та телекомунiкацiй;
7.7.напежнi технiчнi та санiтарно-гiгiенiчнi улиови

працiвниками IPL{ на робочому мiсцi.
конання роботи

8.

здiйснювати у перiод мiжкурсовоi перепiдготовки онлайн - , тренiнги.

захворюв€лнь;



9,1. визначення та затвердження перелiкУ осiб, я
дистанцiйно, забезпечивши при цьому нагlежнi результати р9,2. надання iнформацii працiвни*лп, .rру*rурних пi
допомогою доступних засобiв зв'язку та телекомунiкацiй;

9.З.належнi технiчнi та санiтарно-гiгiенiчнi умови I

111чiвниками 
структурних пiдроздiлiв департаменту освiти

робочому мiсцi;
9.4.посилити контроль за санiтарно-профiлактичними

режимом у адмiнiстративнiй будiвлi департ€lменту освiти.
10. Контроль за викон€лнЕям нак€ву покJIасти на першо

департаменту Ковтуненко С.А. та заступника 
lКошевич Р.Л.

Перший заступник директора

працювати

громадянам за

иконання роботи
перебування на

та пропускним

ника директора
департ€Iменту

С.А.Ковтуненко

гdзь
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