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НАКАЗ  

 

03.02.2020                             м. Ковель                                                          № 10 

 

Про тимчасове призупинення  

освітнього процесу у закладі 

 

           Згідно «Комплексного плану з  готовності в міжепідемічний період і реагування під 

час епідемічного сезону захворюваності  на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції  

2019 – 2020 роки у Волинській області» від 03.10.2019 року, рекомендацій Центру 

громадського здоров’я МОЗ України, на виконання листа Ковельського міськміжрайонного 

відділу ДУ «Волинський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я 

України» № 5.7.3./253 від 03.02.2020р., на виконання наказу управління освіти виконавчого 

комітету Ковельської міської ради  від 03.02.2020 р. №49 «Про тимчасове призупинення 

освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти міста» та з метою недопущення 

поширення захворюваності учасників освітнього процесу гострими респіраторними 

вірусними інфекціями  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Тимчасово призупинити освітній процес у закладі загальної середньої освіти 

«Ліцей №11 м. Ковеля» з 04.02.2020 р. по 09.02.2020 р. 

2. Заступникам директора з навчально-виховної роботи Гусак Р.А., Дудчику Л.С., 

Хлапук В.О. організувати різні форми відпрацювання навчальних занять за 04, 05, 06, 07 

лютого, зокрема дистанційну форму навчання та інтенсифікацію освітнього процесу 

протягом лютого – березня 2020 року; 

3. Заступнику директора з виховної роботи Сметюх А.М.: 

 1) організувати проведення класними керівниками інструктажів з учнями про 

дотримання санітарно-протиепідемічних правил і норм на період обмеження 

освітнього процесу; 

 2) ввести обмежувальні заходи, щодо проведення масових заходів. 

4. Заступнику директора з господарської роботи І.М. Ярошук: 

 1) забезпечити постійне проведення вологого прибирання та дезінфекції 

приміщень в кінці робочого дня дезінфекційними засобами, що дозволені  

законодавством до застосування; 

 2) забезпечити температурний режим в приміщенні закладу не нижче +18˚С. 

5. Педагогам закладу з метою виконання освітніх програм на 2019/2020 

навчальний рік організувати дистанційне навчання для учнів ліцею на період карантину.  

6.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Директор ліцею №11 м.Ковеля                                                                    Г.О.Сидорук 

З наказом ознайомлені: 

_____________ _____________________                                                                Р.А. Гусак  

_____________  _____________________                                                               Л.С. Дудчик 

_____________ _____________________                                                                   А.М. Сметюх  

_____________ _____________________                                                                В.О. Хлапук 

_____________  _____________________                                                               І.М. Ярошук 
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