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НАКАЗ
м. Львів

04.03.2021 № 01-11/71

Про комплексні заходи з профілактики
захворювання на грип та інші гострі
респіраторні вірусні інфекції в умовах
поширення коронавірусної хвороби
SARS-CoV-2 (COVID-19)

На виконання Комплексного плану готовності та реагування під час
епідемічного сезону захворюваності на грип та інші гострі респіраторні вірусні інфекції
в умовах поширення коронавірусної хвороби SARS-CoV-2 (COVID-19) серед
населення Львівської міської територіальної громади на 2020-2021 роки, який
24.02.2021 був затверджений міською комісією з питань техногенно-екологічної
безпеки і надзвичайних ситуацій, на виконання наказу управління освіти
департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради від 01.03.2021 № 120р
«Про комплексні заходи з профілактики захворювання на грип та інші гострі
респіраторні вірусні інфекції в умовах поширення корона вірусної хвороби SARS-CoV-
2 (COVID-19)»

НАКАЗУЮ:

1. Забезпечити виконання постанов Головного державного санітарного лікаря України
№ 50 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період
карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» на весь
період дії адаптивного карантину або до прийняття окремого рішення.

2. Обмежити проведення масових урочистих, спортивних і святкових заходів з метою
запобігання виникненню і розповсюдженню захворюваності на грип, коронавірусну
хворобу та інші ГРВІ в організованих дитячих колективах.

Термін виконання: на весь період
дії адаптивного карантину або до
прийняття окремого рішення.

3. Не допускати до навчання дітей та до роботи працівників з ознаками захворювання
на гострі респіраторні захворювання.

Термін виконання: на весь період
дії адаптивного карантину або до
прийняття окремого рішення

4. Медичній сестрі Сапсі Г.О. проводити санітарно-освітню роботу з профілактики
вірусного гепатиту А з педагогами та технічними працівниками.

Термін виконання: до 26.03.2021

5. Класним керівникам забезпечити виконання чинного законодавства та розпорядчих
документів щодо формування у дітей та молоді основ здорового способу життя,
профілактики захворюваності, збереження і зміцнення здоров’я учасників
освітнього процесу.

6. Завідувачу господарством Кушніру Ю.В.:

6.1. Забезпечити дотримання повітряно-температурного режиму та належну
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роботу опалювальної мережі у приміщеннях Ліцею в осінньо-зимовий період.

6.2. 3абезпечити наявність у санвузлах дозаторів із милом та спиртовим
антисептиком.

6.3. Забезпечити організацію та проведення щоденного вологого прибирання усіх
приміщень із застосуванням миючих і дезінфікуючих засобів, дозволених для
використанням Міністерством охорони здоров’я України.

7. Працівникам Ліцею:

7.1. Проводити провітрювання приміщень, класів, кабінетів, спортивних та актових
залів, рекреацій під час кожної перерви при відсутності дітей.

7.2.3абезпечити контроль за дотримання дітьми особистої гігієни, у тому числі
гігієни рук та «кашльового етикету».

8. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Сердцевій Г.П. забезпечити
дотримання на харчоблоці санітарно-гігієнічного та дезінфекційного режиму щодо
режиму миття та знезараження столового, кухонного посуду, розробного інвентарю
та технологічного обладнання із застосуванням миючих та дезінфікуючих засобів,
дозволених для використання Міністерством охорони здоров’я України.

9. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор С. Матис


