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Черкаська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №28 ім. Т.Г.Шевченка 

Черкаської міської ради Черкаської області  області 

 
НАКАЗ 

 

Від 27.09.2021 № 203 

м. Черкаси                                                                                

 
Про призначення відповідальних  

за забезпечення та контроль  

протиепідемічних заходів, спрямованих 

на запобігання ускладнення епідемічної 

ситуації внаслідок короновірусної хвороби  

(COVID-19) 

 

З метою запобігання поширенню короновірусної хвороби (COVID-19) та забезпечення 

належних протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання ускладнення епідемічної 

ситуації внаслідок поширення короновірусної хвороби (COVID-19)   

НАКАЗУЮ: 

1. Щоденний контроль за дотриманням масочного режиму при вході в школу та за 

дотриманням розкладу дзвінків покласти на заступників директора: 

у початковій школі Нянько О.В. -  щоденно. 

у основній школі Кобильник О.В. -  понеділок, вівторок, Гуреля О.М. – середа, 

Гнєзділова М.В. – четвер, п’ятниця. 

2. Контроль за вимірюванням температури при вході в приміщення школи та занесення 

даних у спеціальний журнал, за супровід здобувачів освіти з ознаками захворювань 

покласти на сестру медичну Шумковську І.В. у старшій школі та на сестру медичну 

Прокопенко Л.В. у початковій школі. 

3. Контроль за станом здоров’я учнів перед початком занять та занесення даних у 

спеціальний журнал щоденно покласти на педагогічних працівників, які проводять 

перший урок. 

4. Контроль за дотриманням масочного режиму та дистанції в коридорах і їдальні покласти 

на чергових учителів та класних керівників, які супроводжують учнів. 

5. Відповідальність за розроблення інструкцій та за інструктування учасників освітнього 

процесу щодо роботи в умовах епідемічної ситуації покласти на фахівця з охорони праці 

Куклєву Ю.І. 

6. Відповідальність за забезпечення приміщень школи дезінфікуючими засобами, миючими 

засобами (мило рідке), антисептичними засобами для миття рук, паперовими рушниками 

або електрорушниками, масками для персоналу, гумовими рукавичками, за дотриманням 

режиму дезінфікування, за забезпеченням медичних пунктів необхідними засобами та 

обладнанням (безконтактними термометрами, дезінфекційними, в тому числі 

антисептичними засобами для обробки рук, засобами особистої гігієни та 

індивідуального захисту), за облаштування ізолятора, за розроблення маршрутів руху 

здобувачів освіти та за утилізацію використаних масок покласти на заступника директора 

з адміністративно-господарської роботи Спекторенко О.К. 

7. Відповідальність за розміщення інформації про необхідність дотримання респіраторної 

гігієни та етикету кашлю в приміщеннях загального користування покласти на медичних 



працівників, у класних кімнатах – на класних керівників, на шкільному сайті – на 

заступника директора з навчально-виховної роботи Нянько О.В. 

8. Відповідальність за надання психологічної допомоги та надання порад щодо 

попередження стресових ситуацій в період пандемії покласти на практичного психолога 

школи Широкову В.В. 

9. Відповідальність за провітрювання класних кімнатах після кожного уроку покласти на 

педагогічних працівників, які проводять уроки. 

10. Контроль за обмеженням проведення масових заходів у закритих приміщеннях покласти 

на заступника директора з навчально-виховної роботи Нянько В.О. 

11. Розроблення та затвердження протиепідемічних заходів на період карантину покласти на 

фахівця з охорони праці Куклєву Ю.І. 

12. Заступнику з навчально-виховної роботи Гнєзділовій М.В. довести даний наказ до усіх 

працівників школи. 

13. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Директор школи                                 Тетяна СКОРИК 

 

 

З наказом ознайомлені: 

Гнєздолова М.В. 

Кобильник О.В. 

Нянько О.В. 

Куклєва Ю.І. 

Широкова В.В. 

Шумковська І.В. 

Прокопенко Л.В. 

 

 


