УКРАЇНА
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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
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НАКАЗ
Від 26.05.2020 № 87

Про відновлення діяльності закладів дошкільної
освіти Новобаварського району
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 р.
№ 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на
території України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої
коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів»,
постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р. № 211 «Про
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби
СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2», Санітарного регламенту
для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства
охорони здоров’я України від 24.03.2016 р. № 234, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 14 квітня 2016 р. за № 563/28693 (далі Санітарний регламент), постанови Головного державного санітарного лікаря
України від 21.05.2020 р. № 25 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій
щодо організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на
період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОУГО19)», листа Міністерства освіти і науки України 22.05.2020 № 1/9-269 «Щодо
відновлення діяльності закладів дошкільної освіти», протоколу позачергового
засідання міської комісії з питань техногенно – екологічної безпеки і
надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Харківської міської ради
Харківської області від 22.05.2020 № 14 «Щодо виконання вимог постанови
Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 № 392 «Про встановлення карантину
з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої корона вірусом SARS-CoV-2, та етапів
послаблення протиепідемічних заходів»
НАКАЗУЮ:

1. Відновити роботу закладів дошкільної освіти Новобаварського району,
створивши максимально безпечні умови для вихованців та працівників, з
01.06.2020.
2. Керівникам ЗДО:
- визначити потребу у засобах індивідуального захисту, дезінфікуючих та
мийних засобах, інвентарю для прибирання та повідомити Управління освіти
про готовність працювати в умовах карантину;
- організувати проведення інструктажів працівників щодо особливостей
роботи закладу впродовж карантину, обмежувальних і протиепідемічних
заходів та порядку дії у випадку виявлення ознак респіраторних захворювань у
вихованців чи працівників;
- вивчити потребу у створенні чергових груп та за необхідності
сформувати постійну чергову групу з окремим графіком роботи. Таким чином
не відбуватиметься зведення дітей з різних груп. Графік роботи чергових груп
визначає директор закладу;
- поінформувати батьків щодо особливостей роботи закладу в період
карантину;
- організувати генеральне прибирання приміщень з дезінфекцією
поверхонь; прибирання прилеглої території та дитячих майданчиків;
постачання продуктів харчування;
- передбачити місця для обробки рук та розміщення контейнерів для
використаних засобів індивідуального захисту тощо;
- забезпечити регулярне прибирання приміщень;
- закріпити за кожною групою постійних вихователів та помічників
вихователів;
- відпрацювати порядок прийому дітей вихователями/медичними
працівниками перед входом до закладу;
- передбачити перебування вихованців на відкритому повітрі максимально
можливу кількість часу;
- проводити регулярний температурний скринінг дітей та працівників
згідно з постановою Головного державного санітарного лікаря України від
21.05.2020 № 25. Особи, температура тіла яких понад 37,2 С, не можуть бути
прийняті до ЗДО. Акцентувати увагу також працівників ЗДО на тому, що у
випадку проявів симптомів гострих респіраторних захворювань у них під час
роботи, вони повинні якнайшвидше залишити заклад та звернутися до
сімейного лікаря чи закладу охорони здоров’я;
- здійснювати освітній процес в період карантинних обмежень відповідно
до освітньої програми та плану роботи закладу, який складається на навчальний
рік та літній оздоровчий період;
- зобов’язати персонал закладу дошкільної освіти
дотримуватись
санітарно-протиепідемічних заходів щодо попередження розповсюдження
гострих респіраторних захворювань;
- не використовувати басейн на період дії карантинних заходів.
2.
Заступнику
начальника
Управління
освіти
адміністрації
Новобаварського району Харківської міської ради Ривкіній О.О. організувати

проведення огляду закладів дошкільної освіти з залученням працівників
закладів охорони здоров’я, Управління державного нагляду за дотриманням
санітарного законодавства в м. Харкові ГУ Держпродспоживслужби в
Харківській області щодо їх готовності до прийому дітей і роботи на період
карантину.
28.05.2020
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Начальник Управління освіти
З наказом ознайомлені:
Ривкіна О.О.

Ривкіна 712 20 78
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