
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЕСХАРІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ» 

НОВОГЮ КРОВСЬКОЇ СЕЛИЩ НОЇ РАДИ 

ЧУГУЇВСЬКОГО РАЙОМУ 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Н А К А З

від 01.11.2021 Есхар № 173

Про порядок допуску 
до роботи працівників ліцею 
з 08 листопада 2021 року

На виконання п. 41.6 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 СОУЮ-19, спричиненої 
корона вірусом 8АК8-СоУ--2» (зі змінами), Законів України «Про освіту», «Про 
загальну середню освіту», статті 40 Закону України «Про забезпечення 
санітарного та епідемічного благополуччя населення», наказу Міністерства 
охорони здоров’я України від 04 10.2021 № 2153 «Про затвердження переліку 
професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим 
профілактичним щепленням», постанови Головного Державного санітарного 
лікаря України від 23.04.2021 № 4 «Про затвердження протиепідемічних 
заходів у закладах освіти на період карантину в зв’язку з поширенням 
коронавірусної хвороби (СОУГО-19)», наказу по закладу від 02.08.2021 № 100 
«Про порядок організації освітнього процесу в ліцеї в умовах карантину та 
призначення відповідального за дотримання Протиепідемічних заходів у 
закладах освіти в період карантину в зв’язку з поширенням коронавірусної 
хвороби (СОУГО-19)», відповідно до рішення Європейського суду із прав 
людини від 08.04.2021 щодо законності обов’язкової вакцинації., частини 
першої статті 94 Кодексу законів про працю» України, частини пег.шої статті І 
Закону України “Про оплату пращ”, з метою запобігання поширенню 
коронавірусної хвороби СОУГО-19 серед учасників освітнього процесу закладу, 
н а к а з у ю :

1. Усім працівникам ліцею надати Ю.Волокітіній, секретарю-,друкарці 
закладу, сертифікат про проходження в повному обсязі щеплення проти



СОУГО-19 або медичний висновок про наявність протипоказань до вакцинації
проти СОУГО-19, виданий закладом охорони здоров'я.

До 05.11.2021
2. Попередити про відсторонення від роботи з 08.11.2021 року до надання 

працівником сертифікату, що засвідчує проходження щеплення проти СОУГО- 
19, або медичного висновку про наявність протипоказань до вакцинації проти 
СОУГО-19 без збереження заробітної плати у разі ненадання одного із 
зазначених у п.п.1-2 даного наказу документів до 05.11.2021 працівників ліцею, 
а саме:
A.Барінову, вчителя трудового навчання,
B.Малій, вчителя української мови та літератури;
В.Русанову, вчителя української мови та літератури;
Н.Коваленко, вчителя початкових класів;
Г.Єрмолу, вчителя фізичної культури;
М.Малія, вчителя фізичної культури;
К.Сідей, вчителя історії;
О.Нарожну, вчителя початкових класів;
Н.Харіну, прибиральницю службових приміщень,
Н.Шевцову, кухаря;
О.Колісник, підсобного робітника.
3. Н.Карбазіній, медичній сестрі ліцею, тримати на контролі ситуацію щодо 
проходження обов’язкових профілактичних щеплень проти СОУГО-19 
працівниками закладу.
4. Контроль за виконац|^1Щрогї>чнаказу залишаю за собою.

Директор ліцею

З наказом ознайомлені:
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