РОЗПОРЯДЖЕННЯ
КЕРІВНИКА РОБІТ З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНОЇ
СИТУАЦІЇ НА ТЕРИТОРІЇ УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ

09.09.2020

Ужгород

№ 31_______

Про запровадження карантинних заходів у 7-9 класах Кам’яницької ЗОШ І-ІІІ
ступенів, спричинених коронавірусною хворобою СOVID-19
Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету
Міністрів України 20.05.2020 №392 «Про встановлення карантину з метою
запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2 та етапів послаблення протиепідемічних заходів» (зі
змінами), беручи до уваги припис Ужгородської міськрайонної філії ДУ
«Закарпатський обласний лабораторний центр МОЗ України» 09.09.2020 №1665, з
метою недопущення поширення коронавірусної хвороби СOVID-19:
1. Відділу освіти райдержадміністрації
(Михайлишина М.І.):
запровадити, у 7-9 класах Кам’яницької ЗОШ І-ІІІ ступенів (переведення
навчального процесу на дистанційну форму навчання, введення самоізоляції учнів
вищезазначених класах) карантинні заходи, спричинені коронавірусною хворобою
СOVID-19, терміном 14 календарних днів, починаючи із 09.09.2020 року;
проводити протиепідемічні та дезінфекційні заходи відповідно до чинного
законодавства;
функціонування освітнього закладу організувати у відповідності до вимог
постанови Головного державного санітарного лікаря України №50 від 22.08.2020
року „Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період
карантину в зв’язку з поширенням корона вірусної хвороби (COVID-19)”;
встановити щоденний температурний скринінг контактних із хворим
працівників освітнього закладу з обов’язковою реєстрацією даних;
не допускати до роботи осіб з проявами респіраторного захворювання та
підвищеною температурою та направляти їх до сімейного лікаря для уточнення
діагнозу та лікування;
обмежити одночасну
кількість відвідувачів у приміщеннях освітнього
закладу. Допуск здійснювати виключно за наявності захисної маски (респіратора)
після здійснення температурного скринінгу та обробки рук антисептичними
засобами;
заборонити доступ у приміщення відвідувачів з ознаками захворювання.
Працівникам використовувати засоби індивідуального захисту. Прийом громадян
здійснювати виключно в захисних масках;
запровадити посилений протиепідемічний та дезінфекційний режим у всіх
структурних підрозділах освітнього закладу, місцях загального користування.
Визначити відповідальних за проведення вологого прибирання із застосуванням
дезінфекційних засобів, антисептиків для обробки рук та контролю дотримання
персоналом правил особистої гігієни (засоби індивідуального захисту).

2. Ужгородській міськрайонній філії ДУ “Закарпатський обласний
лабораторний центр МОЗ України” (Пшеничний О.Г.) забезпечити поведення
щоденного моніторингу епідемічної ситуації зі захворюваності на COVID-19.
3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на відділ освіти
райдержадміністрації (Михайлишина М.І.),Ужгородську міськрайонну філію ДУ
“Закарпатський обласний лабораторний центр МОЗ України”.
Керівник робіт з ліквідації наслідків
надзвичайної ситуації – перший заступник
голови райдержадміністрації
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