
ЛИМАНСЬКА

24.02.2020   

Про призупинення освітнього

процесу у Шандриголівській

загальноосвітній школі

ступенів Лиманської міської

Донецької області 

 

      Розглянувши листЛиманської

27.11.2019  №428  «Про

та гострими респіраторно

Шандриголівської загально

Донецької області (Барабаш

захворюваності на грип

охорони здоров’я України

організації проведення

респіраторними вірусними

реагування під час епідемічного

Закону України «Про 

населення», статтями 5,32 

хвороб», статтею 42 Закону

 

1. З 25.02.2020 

нормалізаціїепідситуації

ступенівЛиманської  міської

2. Управлінню освіти, молоді

2.1. Видати відповідний

уШандриголівській загальноосвітній

Донецької області. 

2.2. Своєчасно проінформувати

процесу у закладі освіти

   

УКРАЇНА 
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

 м. Лиман    

 
 

изупинення освітнього  

Шандриголівській 

школі І-ІІІ 

Лиманської міської ради 

Лиманської районної філії ДУ «ДОЛЦ

Про організацію роботи щодо профілактики

респіраторно-вірусними інфекціями» та клопотання

загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенівЛиман

(Барабаш)від 24.02.2020 № 53стосовно

грип та ГРВІ,  що складає25%, керуючись

України №1126 від 17.05.2019 «Про затвердження

проведення епідеміологічного нагляду за грипом

вірусними інфекціями, заходів з готовності в міжепідемічний

епідемічного сезону захворюваності на грип

Про забезпечення санітарного та епідемічного

статтями 5,32 Закону України «Про захист населення

Закону України «Про місцеве самоврядування

року  призупинити  освітній

нормалізаціїепідситуаціїуШандриголівській загальноосвітній

Лиманської  міської ради  Донецької області.  

освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради

відповідний наказ щодо призупинення

Шандриголівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенівЛиманської

проінформувати батьків та учнів про призупинення

аді освіти. 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

№  122 

ДОЛЦ МОЗ України» від 

профілактики і боротьби з грипом 

та клопотання директора 

Лиманської міської ради 

стосовно підвищення рівня 

керуючись  наказом  Міністерства 

Про затвердження Порядку 

за грипом та гострими 

готовності в міжепідемічний період і 

на грип та ГРВІ», статтею 30 

епідемічного благополуччя 

населення від інфекційних 

самоврядування в Україні»: 

освітній процес до 

загальноосвітній школі І-ІІІ 

міської ради (Діденко): 

призупинення освітнього процесу 

Лиманської  міської ради  

про призупинення освітнього 



2.3. Організувати проведення навчання учнів з використанням дистанційних 

(індивідуальних) форм навчання. Виконання навчальних програм забезпечити за 

рахунок ущільнення  навчального матеріалу. 

2.4. Призупинити проведення масових, дозвільних, розважальних та спортивно-   

масових заходів. 

2.5. Забезпечити проведення профілактичної роботи, а саме: вжити заходи щодо       

посилення контролю за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог, епідемічного та 

температурного режиму. 

2.6. Визначити відповідний режим роботи для педагогічних працівників та 

технічного персоналу. 

2.7 Вжити заходи щодо  економії енергоресурсів та збереження майна закладу 

освіти. 

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського 

голови  Гамаюнову Ю.М. 

 

 

 

 

 

Міський голова  П.Ф. Цимідан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


