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НАКАЗ
Від 03.03.2020р.

№ 16-о/д

Про посилення заходів профілактики
запобігання респіраторної хвороби,
спричиненої короновірусом 2019-nCoV.
За інформацією МОЗ України, станом на 02.03.2020 року у світі
зареєстровано 89 072 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 048 летальні. Одужало вже 45 074 осіб.
На 02.03.2020р. в Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку
COVID-19 не було зафіксовано, але 28 лютого до Центру громадського здоров'я
МОЗ України надійшли 2 повідомлення про підозру на COVID-19 із ІваноФранківської та Кіровоградської областей. В обох випадках особи повернулися з
Італії та мають прояви гострого респіраторного захворювання. Попередні
результати дослідження матеріалу відібраного від захворілих осіб, проведені у
вірусологічних лабораторіях обласних лабораторних центрів методом ПЛР, дали
негативний результат на віруси грипу. Зразки для подальшого дослідження були
надіслані до вірусологічної-референс лабораторії.
На 03.03.2020 року маємо офіційно подтверждений та зафіксований
випадок COVID-19 у чоловіка в Чернівецькій області.







CDC global health оприлюднело тимчасові рекомендації для підприємств та
роботодавців щодо реагування на COVID-19:
Працівники із симптомами гострих респіраторних захворювань мають
повідомити свого керівника та залишатися вдома.
Якщо на роботу вийшла людина з гострим респіраторним
захворюванням, її слід відокремити від інших працівників та негайно
направити додому.
Варто регулярно проводити прибирання на робочому місці: очищати
поверхні, стільниці та дверні ручки відповідними засобами для чищення.
Працівники мають обробляти руки дезінфекційними спиртовмісними
засобами або мити руки з милом не менше 20 секунд.
На сайті Кабінету Міністрів України публіковано розпорядження від
03.02.2020 №93-р “Про заходи щодо запобігання занесенню і поширенню на
території України гострої респіраторної хвороби, спричиненої короновірусом
2019-nCoV“.
Зазначене розпорядження КМУ:







встановлює режим підвищеної готовності для всіх систем цивільного
захисту. Це дозволить мобілізувати сили та оцінити існуючі засоби
реагування, вчасно поповнити резерв для забезпечення готовності на
випадок виникнення епідемії;
встановлює тимчасові обмеження та особливі умови для в’їзду в Україні
осіб, які перебували у провінції Хубей Китайської Народної Республіки,
шляхом їх ізоляції протягом 14 днів у визначенні Міністерством охорони
здоров’я заклади;
затверджує Національний план протиепідемічних заходів щодо
запобігання занесенню і поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV, на 2020 рік.
Для профілактики захворювання слід дотримуватись стандартних
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рекомендацій:
часто мийте руки або обробляйте дезінфікуючими засобами;
під час кашлю та чхання прикривайте рот і ніс паперовою хустинкою.
уникайте тісного контакту з усіма, хто має гарячку та кашель;
якщо маєте підвищену температуру тіла, кашель й утруднене дихання,
якнайшвидше зверніться до лікаря та повідомте йому попередньою історією
подорожей;
не споживайте сирих чи недостатньо термічно оброблених продуктів
тваринного походження;
В зв’язку з вищевикладеним, Н А К А З У Ю:
1. Посилити проти епідеміологічні заходи з метою запобігання занесенню і
поширенню на території ліцею гострої респіраторної хвороби, спричиненої
коронавірусом 2019-nCoV:
1.1
Коваль О.В., заступнику директора з АГЧ придбати ІЧ безконтактні
термометри для 1-5 та 6-11 класів.
1.2
Медичним працівникам ліцею разом з черговим адміністратором (згідно
графіку – понеділок Штець Н.В., вівторок – Чайка І.М., середа Ковлаь О.В.,
четвер – Столяров Ю.О., п’ятниця Зеленська З.П.) щоденно, при вході до ліцею
перевіряти температуру в учнів та працівників ліцею.
1.3
Не допускати до відвідування ліцею з ознаками захворювань.
1.4
У разі виявлення дитини з ознаками респіраторного захворювання
терміново вжити заходів для його ізоляції та повідомити батьків.
2 Всім вчителям ліцею:
2.1
Забезпечити
щоденне
проведення
регулярного
наскрізного
провітрювання, за умови відсутності учнів в приміщенні (на кожній перерві).
2.2
Організувати щоденне вологе прибирання в класах ліцею на великій
перерві та після уроків.
3 Заступнику директора з АГЧ Коваль О.В.:
3.1
Посилити контроль за температурним режимом в ліцеї, перевітрювання
навчальних кабінетів на перервах та щоденно доповідати директору ліцею про
стан виконання даного наказу;
3.2
Своєчасно здійснювати санітарно-гігієнічні заходи (вологе прибирання,
кварцування) із застосуванням дезинфікуючих засобів відповідно до існуючих
санітарних норм та правил.

3.3
Контролювати та дотримуватись режиму провітрювання коридорів та
генеральне прибирання ліцею з застосуванням дезінфікуючих
засобів
проводити кожного дня.
4 Медичним працівникам ліцею Городніченко І.О., Баришніковій А.І., Вакульчик
О.В. разом з класними керівниками:
4.1
Провести просвітницько-профілактичні бесіди з учасниками навчальновиховного процесу щодо дотримання протиепідемічних заходів ( з
обов’язковим наголошенням про необхідність ретельно регулярно мити руки).
4.2
Проводити щоденний моніторинг захворюваності учнів у класах;
4.3
Не допускати до занять учнів без медичної довідки після перенесеного
будь-якого захворювання.
4.4
Посилити контроль дотримання провітрюваного режиму класів на всіх
великих перервах.
5

Заступникам директора ліцею Сизоненко Л.П. (1-4 класи), Сторчак О.І. (5класи), Зеленська З.П. (6-7 класи), Чайка І.М.(8 класи) Столяров Ю.О (9-11
класи) взяти під особистий контроль виконання даного наказу.
6 Ознайомити з наказом всіх працівників під підпис.
7 Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
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Дмитро КРАВЧЕНКО

