
МАМЛЛИГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ДНІСТРОВСЬКОГО РАЙОНУ 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО 

ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

II Р О Т О К О  Л № 02

«09» лютог о 2021 року Всього членів комісії 21
Присутніх на засіданні 12

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

І. Про стан захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції серед
учнів Драницької загальноосвітньої ніколи І-Ш ступенів Мамалигівської ТЕ.

СЛУХАЛИ: голову комісії ТЕБ та IIС Кордунян Сергія Івановича про 
зареєстрований високий рівень інтенсивності епідемічного процесу захворюваності 
гострими респіраторними вірусними інфекціями в Драницькій ЗОНІ І-ІІІ ступенів, а 
саме: етаном на 09.02.2021 року хворих учнів на гострі респіраторні захворювання 42 
%. хворих вчителів 5 (у 2 підтверджений тест на СОУІП-19). хворих техпрацівників 3 (у 
2 підтверджений тест на СОУЮ-19).

Враховуючи викладене та керуючись наказів МОЗ України №1 126 від 17.05.2019 
року та № 2205 від 25.09.2020 року за результатами обговорення зазначених питань, 
комісія вирішила: -

1. У зв'язку з великим рівнем захворюваності на гострі ■ респіраторні вірусні 
інфекції серед учнів, впровадити карантин з дистанційним навчанням в Драницькій 
ЗОНІ І-ІІІ ступенів терміном 14 календарних днів.

Термін-з 10.02.2021 р.

Рішення прийнято одноголосно.

Голова ТЕЬ га НС

Секретар комісії з питань ГЕЬ та НС

С.І. Кордунян 

М.І. Порфірину
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Шові А.К

Адміністрація Дракицької ЗОШ інформує, що станом на 3,02,2021 року 
хворих учнів на гострі респіраторні захворювання -  74 учня (42 %),

^  Хворих вчителів -  5 ( у 2 підтверджений тест на ковід)

Техпрацівників -  3 ( у 2 підтверджений тест)

Просимо розглянути питання про перехід з 10,02.2021 р. на карантин та 
дистанційне навчання.

Директор школи іоніцой В.С.


