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НАКАЗ

04 лютого 2022 року смт Новогуйвинське № 3f

Про продовження 
запровадження дії 
обмежувальних 

* протиепідемічних заходів 
у Новогуйвинській гімназії

Відповідно до 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 COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS- 
CoV-2» (із змінами), рішення позачергового засідання обласної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (Протокол №1 від 27 
січня 2022 року), протоколу №4 від 03.02. 2022 року позачергового засідання з 
питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій 
Новогуйвинської селищної ради Житомирського району Житомирської області, 
наказу по відділу освіти Новогуйвинської селищної ради Житомирського району 
Житомирської області від 04.02.2022 року №40-ОД «Про встановлення 
карантину та продовження запровадження обмежувальних протиепідемічних 
заходів у закладах загальної середньої освіти Новогуйвинської селизної ради» та 
з метою збереження здоров’я здобувачів освіти, у зв’язку з ускладненням 
епідеміологічної ситуації, необхідністю реагування на ріст показників з 
захворюваності на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2» (із змінами)
НАКАЗУЮ:

1. Відновити освітній процес в гімназії з 07 лютого 2022 року для 1-4 класів 
за очною формою.

2. Класово дам 1-4 класів:
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- попередити батьків про відсутність можливості забезпечення 
повноцінного харчування здобувачів освіти (з 07.02.2022 по 11.02.2022 року) з 
об’єктивних причин;

- сприяти наявності води та перекусів у здобувачів освіти 1-4-х класів на 
період зупинки роботи їдальні.

3. Продовжити здобуття освіти для 5-11 класів з використанням технологій 
дистанційного навчання.

4. Педагогічним працівникам, які працюють в 5-11 класах дотримуватися 
вимог та рекомендацій до організації навчання з використанням технологій 
дистанційного навчання визначених наказом Новогуйвинської гімназії від 
31 січня 2022 року №28

5. Класоводам та класним керівникам проводити системний моніторинг 
щодо наявності в класі здобувачів освіти які перебувають або перебували у 
контакті з хворим на COVID-19 або хворіють самі на вірусні захворювання, а 
також тих, які вважаються здоровими. Результати моніторингу надсилати на 
viber в особисті повідомлення секретарю гімназії -  Цимбал І.М.

6. Заступнику директора з господарської роботи Цикал Г.М. забезпечити 
. гігієнічну обробку та проведення обробки дезінфікуючими засобами поверхонь

в усіх приміщеннях гімназії.
7. Організацію та координацію навчання учнів 5-11 класів з використанням 

технологій дистанційного навчання покласти на класних керівників та 
Любченко В.В. -  заступника директора з навчально-виховної роботи.

залишаю за собою.

Людмила МОЗГОВИХ


