
Комунальний заклад «Костопільський ліцей - інтернат спортивного 

профілю II - III ступенів» Рівненської обласної  ради 

 

НАКАЗ 

 
від  23.10 2020 р.                                                                           №121-о                                                                    

                                                                               

 
Про організацію освітнього процесу  

 у ліцеї умовах «червоного» рівня 

епідемічної небезпеки  

поширення COVID - 19 

 

 

На виконання вимог  постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 

року №641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених 

протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої хвороби 

COVID – 19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», (зі змінами), протоколу 

№39 позачергового засідання Державної комісії з птань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій від 23.10.2020 (протокол №39), на виконання 

листа управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації 

№9021/0/01-32/20 від 23.10.2020, протоколу засідання комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Рівненської області 

№ 58 від 23.10.2020 «Про впровадження рівнів епідемічної небезпеки 

поширення COVID-19  на території Рівненської області з 26.10 2020 року» та на 

виконання рішення педагогічної ради від 31.08.2020 року №1, згідно структури 

2020/2021 навчального року, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. З 24 жовтня 2020 року по 1 листопада 2020 року учні КЗ «Костопільський 

ліцей-інтернат спортивного профілю» перебувають на осінніх канікулах. 

2. Враховуючи стан епідемічної небезпеки відвідування закладу освіти 

здобувачами освіти  у період з 23 жовтня по 1 листопада 2020 року 

заборонено. 

 

3. Усім категоріям працівників ліцею:  

 

3.1. керуватися вимогами чинного законодавства з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій; 

 

3.2. забезпечити виконання службових обов’язків згідно графіка роботи. 

4. Класним керівникам, вихователям, тренерам-викладачам: 

4.1  провести інструктажі  з  безпеки  життєдіяльності  учасників  освітнього  

процесу дистанційно. 

 



4.2 провести дистанційно роз’яснювальну  роботу  з  батьками,   та  

опікунами  учнів  щодо:  

4.2.1. попередження захворювання учнів на гострі респіраторні 

захворювання;      

4.2.1. виконання відповідних алгоритмів в разі спостереження ознак 

захворювання у дитини на COVID – 19; 

4.2.2.  попередження  нещасних  випадків  під  час осінніх канікул;  

5. Заступнику директора з адміністративно-господарської роботи 

забезпечити  контроль  за  дотриманням  режиму  в  закладі  освіти  на  

період осінніх  канікул,  проведення  позапланових  інструктажів  зі  

сторожами  та  черговими  щодо  додержання  правил  пожежної  та  

техногенної  безпеки,  а  також  збереження  майна. 

5. Медичним працівникам ліцею: 

5.1. проводити щоденний температурний скринінг працівників закладу 

освіти; 

5.2. організувати ретельний медичний огляд учнів після повернення з 

канікул. 

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

Директор  ліцею                                                              Сергій ЗАХОЖИЙ                                                

 

З  наказом  ознайомлені: 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


