
Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради 

Заклад загальної середньої освіти «Ліцей №11 м. Ковеля» 

вул. Заводська, 31, м.Ковель, 45000 тел. (03352) 5-43-09, тел./факс 5-48-80 

E-mail NVK_11@ukr.net КОД ЄДРПОУ 20141694 

НАКАЗ  

17.02.2020                           м. Ковель                                                       № 17 

 

Про виконання листа  Ковельського 

міськрайонного відділу   

ДУ "Волинський ОЛЦ МОЗ України" 

 

     На підставі  листа Ковельського міськміжрайонноговідділу  ДУ "Волинський ОЛЦ МОЗ 

України" від 17.02.2020 № 5.7.3/371, керуючись Законами України  «Про забезпечення  

санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», «Про захист населення від 

інфекційних хвороб» 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Відсторонити від відвідування організованого дитячого колективу Мартинюк Анастасію 

Віталіївну, ученицю 5-Г класу, з 17.02.2020 по 05.03.2020 з метою локалізації та ліквідації 

вогнища на вітряну віспу в освітньому закладі. 

2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Стречену  Ю.В.: 

    1) забезпечити максимально можливу ізоляцію карантинного 5-Г класу - 37 каб, з 

18.02.2020 по 05.03.2020; 

    2) провести зміни в розкладі 5-Г класів,  поставивши останніми уроки фізкультури; 

    3)  обмежити  з 18.02.2020 по 05.03.2020 участь дітей карантинного класу, які не хворіли 

на вітряну віспу, в шкільних гуртках та міжшкільних заходах: олімпіадах, конкурсах тощо. 

3. Класному керівнику 5-Г класу, Козел Ю.П., вчителям - предметникам: 

    1)  обмежити  проведення масових заходів у школі на період карантину; 

    2)  проводити щоденне провітрювання класного приміщення; 

    3) проводити постійно роз’яснювальну роботу серед батьків та учнів щодо переваг 

щеплення дітей від інфекційних хвороб. 

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

    1) провести бесіди з технічним персоналом щодо посиленого провітрювання та вологого 

прибирання в усіх приміщеннях закладу; 

    2) забезпечити технічний персонал необхідною  (згідно вимог Ковельського 

міськрайонноговідділу  ДУ "Волинський ОЛЦ МОЗ України") кількістю дезсередників. 

5. Медичній сестрі закладу Данилич О.В.: 

    1) встановити упродовж 21 дня щоденний медичний нагляд за особами, які контактували 

з хворою на вітряну віспу. Звертати особливу увагу на загальний стан, температуру тіла, 

стан шкірних покривів та слизистих оболонок, наявність катаральних явищ. Дані огляду 

вносити в листок медичного спостереження; 

    2)  проводити упродовж лютого, березня 2020 року до зникнення небезпеки на 

захворювання санітарно-освітню роботу серед учнів, батьків, педагогічного колективу з 

питань профілактики та перших ознак захворювання на вітряну віспу; 

    3) при виявленні хворих або підозрілих на захворювання негайно ізолювати, направити 

на консультацію до лікаря-інфекціоніста для уточнення діагнозу; 

4) всі випадки інфекційної  захворюваності реєструвати в журналі обліку інфекційної 

захворюваності (ф.60) та подавати термінові  повідомлення (ф.58)  до Ковельського 

міськміжрайонного відділу  ДУ "Волинський ОЛЦ МОЗ України" упродовж лютого, 

березня 2020 року – до зникнення небезпеки захворювання. 

5) надіслати до 10.03.2020 р. інформацію про проведену роботу та передати листки 

медичного спостереження за контактними класами у Ковельський місьміжкрайонний відділ  

ДУ "Волинський ОЛЦ МОЗ України". 

mailto:NVK_11@ukr.net


 

6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 
 
 

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

 
З  наказом ознайомлені:                                                                                           

 

_____________      _____________________                                                                 Ю.В. 

Стречен 

_____________      _____________________                                                             І.М. Ярошук 

_____________      _____________________                                                             О.В. Данилич 

_____________      _____________________                                                             Ю.П. Козел 

 
                (дата)                                              (підпис) 

 

 


