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НАКАЗ
17 березня 2020 року

№ 26-О

Про організаційні заходи
для запобігання поширенню
коронавірусу COVID-19
На виконання постанови Кабінету Міністрів України «Про запобігання
поширенню на території України коронавірусу COVID-19» від 11.03.2020
№ 211, наказу Міністерства освіти і науки України від 16.03.2020 № 406
«Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID19», відповідно до наказу департаменту освіти і науки Миколаївської
обласної державної адміністрації від 16.03.2020 №98 «Про організаційні
заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19», з метою
запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 та гострих респіраторних
захворювань, розповсюдженню захворюваності серед учасників освітнього
процесу
НАКАЗУЮ:
1. Заборонити:
- екскурсійні поїздки, проведення освітніх, культурних, спортивних та
інших масових заходів та відвідування закладу вихованцями гуртків;
- направлення вихованців гуртків та працівників у поїздки по території
України та за кордон.
2. Інформувати здобувачів освіти та працівників щодо заходів
профілактики, проявів хвороби та дій у випадку захворювання.
3. Забезпечити режим підвищеної готовності підсистеми навчання
здобувачів освіти та працівників діям у надзвичайних ситуаціях відповідно
до підпункту 2 пункту 13 Положення про функціональну підсистему
навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних
ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи
цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки
України від 21 листопада 2016 року № 1400, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 14 грудня 2016 року за № 1623/29752.

4. Заступнику директора з АГЧ Солдатовій С.В. забезпечити:
- забезпечити проведення у закладі профілактичних та дезінфекційних
заходів щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19;
- функціонування споруд, мереж, комунікацій, а також необхідного
температурного режиму у закладі освіти;
- обмежити доступ сторонніх осіб у приміщення департаменту освіти і
науки.
5. Заступнику директора з методичної роботи Риженкову А.В. вжити
заходів щодо відтермінування проведення атестації педагогічних працівників
закладу та проведення засідання атестаційної комісії.
6. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Єрмаковій І.П.
забезпечити виконання навчальних програм гуртків шляхом організації
освітнього процесу із використанням технологій дистанційного навчання
та/або ущільнення навчального матеріалу, а також виконання педагогічними
працівниками МОЦТКЕ УМ організаційно-педагогічної, методичної роботи.
7. Максимально перевести роботу, яка здійснюється персоналом, на
віддалений доступ шляхом застосування електронних засобів, інформаційнокомунікаційних технологій зі збереженням середнього заробітку працівників.
8. Запровадити гнучкий (дистанційний) режиму роботи працівників закладів
освіти відповідно до Методичних рекомендацій щодо встановлення гнучкого
режиму робочого часу, затверджених наказом Міністерства праці та
соціальної політики України від 04 жовтня 2006 року № 359.
9. Забезпечити проведення робочих нарад за допомогою доступних засобів
зв'язку та телекомунікацій.
10.Для оприлюднення наказ розмістити на офіційному сайті МОЦТКЕ УМ.
11. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
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