
 

 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ  

ЛИПОВЕЦЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 

 

 

НАКАЗ 
 

    _16__  лютого 2018 р.                             м.Липовець                                           №  __23___ 

 

Про роботу навчальних закладів району 

 в умовах епідемії грипу та інших  

гострих респіраторних вірусних інфекцій 

 
 

 Відповідно до протоколу №2 засідання комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій від 16 лютого 2018 року з  метою посилення 

заходів щодо протидії грипу та інших  гострих респіраторних вірусних інфекцій: 

НАКАЗУЮ: 

1. Директорам загальноосвітніх шкіл району: 
 

1.1.Тимчасово призупинити  навчальний процес у загальноосвітніх школах, а 

саме: 

Липовецькій загальноосвітній школі І-ІІІ ст. №1 Липовецької районної ради Вінницької 

області 

Липовецькій загальноосвітній школі І-ІІІ ст. №2 Липовецької районної ради Вінницької 

області 

Липовецькій загальноосвітній школі І-ІІІ ст. №3 Липовецької районної ради Вінницької 

області 

Козинецькій загальноосвітній школі І-ІІІ ст. Липовецької районної ради Вінницької 

області 

Лукашівській загальноосвітній школі І-ІІІ ст. Липовецької районної ради Вінницької 

області 

Приборівській загальноосвітній школі І-ІІ ст. Липовецької районної ради Вінницької 

області 

Сививківській  загальноосвітній школі І-ІІ ст. Липовецької районної ради Вінницької 

області 



Скитківській  загальноосвітній школі І-ІІ ст. Липовецької районної ради Вінницької 

області 

Брицькій  загальноосвітній школі І-ІІ ст. Липовецької районної ради Вінницької 

області з 19 лютого 2018 року по 25 лютого 2018 року 

1.2. Забезпечити підвіз та харчування учнів, які здійснювали навчання у даних 

закладах 16 лютого 2018 року. 

1.3. Забезпечити  проведення комплексу робіт щодо підтримання функціонування  

інженерних споруд, мереж, комунікацій, дотримання правил техніки безпеки, а 

також необхідного температурного режиму в навчальних закладах району 

1.4.  Провести позапланові інструктажі з безпеки життєдіяльності з працівниками 

навчальних закладів, звернувши  особливу увагу на правила безпечної роботи 

котелень, безпечного  користування обігрівальними приладами, експлуатацією 

шкільних автобусів 

1.5. Перенести  на інші терміни проведення масових, дозвільних розважальних 

заходів. 

1.6. Організувати проведення навчання з використанням дистанційних 

(індивідуальних) форм навчання, інтерактивних засобів 

1.7. Здійснювати  оплату праці працівників закладу в період карантину згідно 

чинного законодавства.  

2.  Директорам загальноосвітніх шкіл та завідуючим дошкільних навчальних 

закладів району надавати щоденно до 10 години інформацію до Липовецького  

районного управління Головного  Держпродспоживслужби у Вінницькій області на  

електронну  пошту (lipovets@vingudpss.gov.ua), або за тел. 2-10-60 окремо по 

кожному ДНЗ та ЗОШ району про температурний режим приміщення , про стан  

відвідування  закладів дітьми, в т.ч. відсотком дітей, які не відвідують заклади через 

хворобу. 

3. Рекомендувати Росошанському сільському голові Сличуку В.А. вжити 

відповідних  заходів щодо  роботи частини НВК, а саме ДНЗ «Сонечко» с.Росоша. 

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Начальник відділу освіти                            Інна КОСАЧ 
 

mailto:lipovets@vingudpss.gov.ua


 


