Комунальна установа Лебединської міської ради
«Інклюзивно-ресурсний центр»
вул. Маршала Рибалка,33 м. Лебедин, 42200, тел.. (05445)2-03-40
e-mail: lebedynircentr@gmail.com Код ЄДРПОУ 42303013

НАКАЗ
18.03.2020

№ 08-ОД

Про зміни режиму роботи фахівців
КУ«Інклюзивно-ресурсний центр»
Лебединської міської ради Сумської області
Відповідно наказу відділу освіти виконкому Лебединської міської ради «Про
організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19» від
18.03.2020 року № 48-ОД та на виконання постанови Кабінету Міністрів
України «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу
COVID-19» від 11 березня 2020 року № 211, на підставі пункту 8 Положення про
Міністерство освіти і науки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 16 жовтня 2014 року № 630, беручи до уваги статтю 32 Закону
України «Про захист населення від інфекційних хвороб», Указ Президента
України від 13 березня 2020 року №87/2020 «Про рішення Ради національної
безпеки і оборони України від 13 березня 2020 року «Про невідкладні заходи
щодо забезпечення національної безпеки в умовах спалаху гострої
респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої коронаврусом SARS-coV-2»,
підпункт 2 пункту 13 Положення про Функціональну підсистему навчання
дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з
питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 листопада
2016 року № 1400, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня
2016 року за № 1623/29752, та враховуючи рекомендації Всесвітньої організації
охорони здоров’я,
НАКАЗУЮ:
1.Продовжити з 18 березня до 3 квітня 2020 року карантин в КУ «Інклюзивноресурсний центр» Лебединської міської ради :
1.1.Перевести фахівців установи на дистанційну роботу з обов'язковим
виконанням планів роботи (за згодою):
вчителя-дефектолога Дубницьку Л.В. з 19.03.2020 по 27.03.2020 року;
практичного психолога Лойченко Л.Ю. з 23.03.2020 по 27.03.2020 року;
практичного психолога Ешонкулову К.С. на 19.03.2020 та 20.03.2020 року.
1.2.Перевести на гнучкий графік роботи вчителя-логопеда Гурлай Н.Г.,
вчителя-логопеда Дубницького М.І., вчителя-дефектолога Кіріченко Л.М.

1.3.Відмовитись від проведення комплексної оцінки, корекційнорозвиткових занять, масових заходів на території установи;
1.4.Забезпечити профілактичні заходи, які попередять масове
розповсюдження
гострої
распіраторної
хвороби,
спричиненої
коронавірусом і гострих респіраторних інфекцій;
1.5.Обмежити проведення запланованих нарад до нормалізації
епідеміологічної ситуації;
1.6.Забезпечити інформування батьків про установлення карантину.
2.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор

Олена Літковець
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