Київська гімназія № 287
НАКАЗ
11.09.2020

№ 95

Про посилення заходів безпеки у зв’язку з переходом м.Києва
в «помаранчеву зону» поширення коронавірусної інфекції
На виконання Постанови Головного санітарного лікаря України № 50
від 22.08.2020 р у зв’язку з поширенням COVID-19 та переведенням м.Києва в
«помаранчеву « зону небезпеки,
НАКАЗУЮ:
1. Посилити заходи безпеки в гімназії.
2. Заступнику директора з адміністративно-господарської частини
Юрченко Т.М.:
2.1. Посилити контроль за прибиранням кабінетів, санітарних кімнат,
коридорів із використанням дезінфікаторів;
2.2. Посилити кратність прибирання;
2.3. Посилити
контроль
за
протиранням
поверхонь:
парт,столів,підвіконь, клавіатур і мишок у кабінетах інформатики,
ручок дверей;
2.4. Посилити кратність протирання поверхонь.
3. Медичній сестрі Титенко Л.В:
3.1. Посилити контроль за температурним скринінгом працівників
гімназії перед початком роботи;
3.2. Посилити контроль за своєчасним інформуванням щодо ознак
ГРВІ в здобувачів освіти та працівників гімназії;
3.3. Своєчасно інформувати адміністрацію гімназії про ознаки ГРВІ в
здобувачів освіти та працівників гімназії;
3.4. Забезпечити ізоляцію особи з ознаками ГРВІ та інформувати
чергового адміністратора
3.5. Проводити температурний скринінг перед початком роботи ГПД
безпосередньо в класах щодня.
4. Дієтсестрі Мухіній Т.В.:
4.1. Посилити контроль за дотриманням санітарно-епідемічних норм
під час приготування та видачі сніданків та обідів працівниками
їдальні;
4.2. Посилити контроль за своєчасною утилізацією (впродовж 30 хв)
використаних ланч-боксів, засобів захисту;
4.3. Посилити контроль за прибиранням приміщення їдальні.

5. Усім працівникам гімназії:
5.1. Безперервно впродовж усього робочого часу перебувати в
засобах захисту (маска, щиток).
6. Педагогічним працівникам:
6.1. Неухильно дотримуватися графіку провітрювання кабінетів;
6.2. Зменшити обсяги домашніх завдань;
6.3. Підключитися до Google класів із метою розміщення матеріалів
та завдань до уроків для самостійного опрацювання учнями, які
не відвідують заняття
6.4. Перед початком кожного уроку опитувати здобувачів освіти щодо
самопочуття
6.5. За перших ознак ГРВІ повідомити медсестру та чергового
адміністратора.
7. Класним керівникам та класоводам:
7.1. Своєчасно інформувати батьків про зміни в режимі роботи
гімназії;
7.2. Постійно контролювати самопочуття здобувачів освіти під час
навчального процесу;
7.3. Постійно контролювати своєчасне інформування батьками про
зміни в самопочутті здобувачів освіти.
8. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

В.о.директора гімназії

Т.Рябовіл

