
 

Україна 

Первомайський професійний ліцей 

Н А К А З 

12.03.2020 Первомайський № 75 

 

Про призупинення освітнього процесу в Первомайському професійному 

ліцеї  
 

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 

«Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», 

листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-154 від 11.03.2020, з метою 

запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 та недопущення 

розповсюдження захворюваності серед учасників освітнього процесу 

Первомайського професійного ліцею, 

н а к а з у ю: 

1. ПРИЗУПИНИТИ з 12 березня 2020 року освітній процес в Первомайському 

професійному ліцеї до поліпшення епідеміологічної ситуації. 

2. Керівникам структурних підрозділів, педагогічним працівникам: 

2.1. ОРГАНІЗУВАТИ інформування здобувачів освіти та співробітників ліцею 

щодо заходів запобігання поширення хвороби, проявів хвороби та дій у випадку 

захворювання, розміщення відповідної інформації на сайті ліцею та 

інформаційних стендах. 

2.2. ЗАБЕЗПЕЧИТИ проведення інструктажів з учнями та співробітниками ліцею 

про виконання профілактичних заходів щодо попередження масового 

розповсюдження гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом і 

гострих респіраторних інфекцій. 

2.3. ЗАПРОВАДИТИ посилений протиепідеміологічний режим та забезпечити 

проведення дезінфекції приміщень, зокрема, шляхом вологого прибирання 

об’єктів із застосуванням дезінфікуючих розчинів, регулярного провітрювання 

приміщень. 

2.4. РОЗРОБИТИ заходи щодо забезпечення проведення навчальних занять за 

допомогою дистанційних технологій та щодо відпрацювання занять відповідно до 

навчальних планів після нормалізації епідемічної ситуації. 



2.5. РОЗРОБИТИ заходи щодо часткового переведення працівників на роботу в 

дистанційному режимі та на виконання інших видів робіт (організаційно-

педагогічна, методична, наукова тощо). 

2.6. ОРГАНІЗУВАТИ робочий час відповідно до тарифікації та графіку роботи 

працівників. 

3. Коменданту та вихователю: 

3.1. ІЗОЛЮВАТИ учнів з ознаками гострих респіраторних захворювань в 

спеціально відведені приміщення. 

4. КОНТРОЛЬ за виконанням наказу залишаю за собою. 

Директор        Галина ЛУХАНІНА 
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