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ПРОТОКОЛ № 31 (позачерговий)
« 19 » листопада
2020 року
м. Миргород
Головував : міський голова – голова комісії з питань ТЕБ та НС Сергій Соломаха
Присутні: члени міської комісії з питань ТЕБ та НС (за списком).
Запрошені: за окремим списком.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.
Про епідемічну ситуацію на території міста та роботу закладів освіти міста в
умовах поширення на території міста гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2.
1.
Про епідемічну ситуацію на території міста та роботу закладів освіти міста
в умовах поширення на території міста гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
Виступили:
Олефір М.В. – завідувач Миргородським міжрайонним відокремленим підрозділом
лабораторних досліджень державної установи «Полтавський обласний лабораторний центр
міністерства охорони здоров’я України».
Колибельнік Т.М. – начальник відділу освіти;
Обговоривши питання, комісія вирішила:
1.
Інформацію завідувача Миргородського міжрайонного відокремленого
підрозділу лабораторних досліджень державної установи «Полтавський обласний лабораторний
центр міністерства охорони здоров’я України» та начальника відділу освіти взяти до відома.
2.
Начальнику відділу освіти:
2.1 Під час навчання у закладах освіти дотримуватися рекомендацій щодо організації
протиепідемічних заходів в період карантину в зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції
(COVID – 19), затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України
30.07.2020 №42 та постановою Головного державного санітарного лікаря України 22.08.2020
№50, та неухильно дотримуватись усіх рекомендацій, виданих МОЗ щодо функціонування
закладів освіти в умовах карантинних обмежень.
Термін виконання: на період карантину
2.2
Рекомендувати дистанційну форму навчання для учнів 6-8 класів та стаціонарне
навчання для учнів 1-5, 9-11 класів закладів загальної середньої освіти.
Термін виконання: по 27.11.2020 року
2.3
Рекомендувати дистанційну форму навчання для учнів Миргородської ЗОШ І-ІІІ
ступенів № 7 Миргородської міської ради
Термін виконання: по 27.11.2020 року
2.4
Призупинити навчально-виховний процес у дошкільному навчальному закладі
№5 „Сонечко” загального розвитку Миргородської міської ради
Термін виконання: по 27.11.2020 року

2.5
Призупинити навчально-виховний процес у групах «Соняшник» та «Ромашка»
дошкільного навчального закладу № 2 „Оленка” комбінованого типу.
Термін виконання: по 27.11.2020 року
2.6
Заборонити групові заняття спортивного, культурного, розвивального напрямків
для дітей у закладах позашкільної освіти та інших закладах незалежно від форм власності та
підпорядкування
Термін виконання: по 29.11.20 року
3.
освіти.

Контроль за виконанням протокольного рішення

комісії покласти на

відділ

Голова комісії

Сергій Соломаха

Секретар комісії

Олександр Яременко

