
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЕСХАРІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ» 

НОВОПОКРОВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

ЧУГУЇВСЬКОГО РАЙОНУ 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Н А К А З

від 17.01.2022 Есхар № 15

Про внесення змін до режиму роботи 
ліцею в зв’язку із зростанням 
захворюваності на ГРВІ

На виконання статей 6, 11 Закону України «Про захист населення від 
інфекційних хвороб», Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню 
освіту», в зв’язку з суттєвим зростанням захворюваності учасників освітнього 
процесу ліцею на ГРВІ та інші хвороби, з метою організації освітнього процесу в 
закладі в умовах відсутності на робочих місцях в зв’язку з хворобою значної 
частини педагогічних працівників ліцею та неможливості заміни уроків відсутніх 
учителів, запобігання поширенню серед здобувачів освіти та працівників закладу 
ГРВІ та можливої коронавірусної хвороби СОУШ-19, н а к а з у ю :

1. В.Кравцовій та Л.Малигіній, заступникам директора з навчально-виховної 
роботи, щоденно, до 8.00, складати та надавати на затвердження директору ліцею 
зміни в розкладі на поточний день.

2. Класним керівникам 1-11-х класів:
2.1 Довести інформацію щодо змін у режимі роботи ліцею та їх причин до відома 

здобувачів освіти та їхніх батьків.
17.01.2022

2.2 Провести додаткові бесіди з усіх видів правил поведінки щодо запобігання 
дитячому травматизму.

17.01.2022
2.3 Провести бесіди щодо дотримання правил особистої гігієни щодо запобігання 

захворюванню на ГРВІ та коронавірусну хворобу СОУГО-19
17.01.2022

2.4 Вести щоденний контроль відвідування навчальних занять учнями класу, 
до 8.00 з’ясовувати причини відсутності здобувачів освіти в ліцеї.

2.5 Взяти під особистий контрсль організацію чергування учнів у класних



кімнатах на перервах та після уроків, дотримання режиму провітрювання 
класних кімнат -  відповідно до вимог Санітарного регламенту.

Постійно
2.6 Нагадати батькам про заборону відправляти дітей до ліцею навіть 

із найменшими ознаками ГРВІ або застуди.
17 .01.2022

2.7 Своєчасно доводити інформацію про зміни в розкладі до відома 
здобувачів освіти та їх батьків.

3. Л.Сазоновій, завідувачу господарством ліцею, посилити контроль за 
дотриманням технічними працівниками закладу режиму прибирання та якістю 
прибирання.

Постійно
4. Педагогічним працівникам ліцею на 1-му уроці проводити опитування 

здобувачів освіти щодо самопочуття, в разі виявлення учнів із ознаками ГРВІ або 
застуди негайно повідомляти медичну сестру та класного керівника.

Постійно
5. Педагогічним, технічним працівникам, обслуговуючому персоналу ліцею 

суворо дотримуватись маскового режиму та правил особистої гігієни.
Постійно

6. Н.Карбазіній, медичній сестрі ліцею:
6.1 Посилити контроль за дотриманням здобувачами освіти та працівниками 

закладу маскового режиму, режиму провітрювання класних кімнат та режиму 
прибирання приміщень закладу.

6.2 Не допускати до роботи працівників з ознаками застуди або ГРВІ.
Постійно


