ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
Комунальний заклад «Кочетоцька загальноосвітня санаторна школаінтернат І-ІІІ ступенів для дітей з хронічними неспецифічними
захворюваннями органів дихання»
Харківської обласної ради
НАКАЗ
31.01.2012

№ 42

Про роботу школи-інтернату
в умовах низьких температур
Відповідно до п. 9.20 Державних санітарних правил і норм
влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій
навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01), наказів Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту України від 27.01.2012 № 81 «Про роботу
навчальних закладів в умовах низьких температур», Головного управління
освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 31.01.2012р
№63 «Про роботу навчальних закладів в умовах низьких температур» на
підставі рішення обласного оперативного штабу (протокол № 2 від
31.01.2012) щодо вжиття заходів у зв’язку з суттєвим ускладненням погодних
умов, різким зниженням температури з метою запобігання шкідливому
впливу низьких температур на стан здоров’я дітей, а також безпечного
функціонування в цих умовах школи-інтернату.
НАКАЗУЮ:
1. Створити оперативну групу щодо діяльності школи-інтернату в умовах
низьких температур у складі:
Редьки В.М., заступника з АГЧ;
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Салтикова В.І., слюсаря-сантехніка;
Чаплі В.В., столяра;
Літвіна В.А., швеця,
Гулаги О.І., помічника вихователя;
Барбіної І.В., помічника вихователя;
Воробйової Н.П., сторожа;
Чоломбитька Л.І., сторожа;
2. Оперативній групі (Редьці В.М.):
2.1.

Здійснити

комплекс

робіт

щодо

підтримання

функціонування

інженерних споруд, мереж, комунікацій, дотримання правил техніки безпеки,
економного

та

раціонального

використання

енергоносіїв,

а також необхідного температурного режиму в школі-інтернаті.
2.2. Забезпечити цілодобове чергування членів оперативної групи на період
низьких температур повітря.
2.3. Невідкладно повідомляти адміністрацію закладу про виникнення
надзвичайних ситуацій.
2.4. Терміново приймати міри щодо усунення порушень в роботі інженернокомунікаційних мереж.
3. Учням (вихованцям), які за заявою батьків ночують вдома, дозволити не
відвідувати заклад у період з 01.02.2012 по 03.02.2012.
4. Заступнику директора по виховній роботі Степановій О.М., лікарю школи
Волох Л.Л.:
4.1. Провести роз’яснювальну роботу серед учнів (вихованців) школиінтернату щодо поведінки біля водойм, в умовах низьких температур,
попередження випадків переохолодження та обморожень, навчання з надання
першої медичної допомоги при переохолодженні.
До 01.02.2012
4.2. Перенести на інші терміни (після 05.02.2012) проведення масових,
дозвільних, розважальних і спортивно-масових заходів на відкритому повітрі
та таких, що вимагають переїздів учасників навчально-виховного процесу .
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4.3.

Забезпечити неухильне дотримання санітарного законодавства щодо

проведення прогулянок, інших заходів у дошкільних навчальних та
інтернатних закладах для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування.
4.4.

Забезпечити проведення роз’яснювальної роботи з батьками щодо

охорони та збереження здоров’я дітей.
До 01.02.2012
5. Інженеру з охорони праці Захаровій Л.В., заступнику директора по
навчальній роботі Чоломбитько О.В., заступнику директора по виховній
роботі Степановій О.М. провести позапланові інструктажі з безпеки
життєдіяльності з учасниками навчально-виховного процесу та працівниками
школи-інтернату, звернувши увагу на безпечне користування обігрівальними
приладами тощо.
До 01.02.2012
6.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор школи

Н.І.Пенкіна
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З наказом від 31.01.2012 № 42 ознайомлені:
Редька В.М.

_______________

Салтиков В.І.

_______________

Чапля В.В.

_______________

Літвін В.А.

_______________

Гулага О.І.

_______________

Барбіна І.В.

_______________

Воробйова Н.П.

_______________

Чоломбитько Л.І.

_______________

Волох Л.Л.

_______________

Захарова Л.В.

_______________

Степанова О.М.

_______________

Чоломбитько О.В. _______________
Пенкіна ., 05746-262-17

