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Керівникам департаментів
(управлінь) освіти і науки обласних,
Київської міської державних
адміністрацій, вищих навчальних
закладів І - ІV рівнів акредитації
Щодо безпеки життєдіяльності
учасників навчально-виховного
процесу під час зимових канікул,
новорічних та різдвяних свят

Міністерство освіти і науки України доручає вжити організаційні і практичні
заходи щодо збереження життя і здоров`я учасників навчально-виховного процесу,
організації відповідної роботи в установах і закладах освіти з попередження
надзвичайних ситуацій.
З метою запобігання дитячого травматизму просимо забезпечити проведення
інструктажів з безпеки життєдіяльності: про дотримання правил пожежної
безпеки, електробезпеки, безпеки дорожнього руху, правилах поведінки на
водоймах, укритих льодом, під час ожеледиці, при використанні піротехнічних
виробів (феєрверки, петарди, ракети тощо), поводження з незнайомими людьми та
підозрілими предметами.
Провести роз`яснювальну роботу серед вихованців, учнів, студентів щодо
поведінки в умовах низьких температур, попередження випадків переохолодження
та обморожень, навчання з надання першої медичної допомоги в таких випадках.
Під час організації екскурсійно-туристичних перевезень автомобільним та
залізничним транспортом, проведення екскурсій призначати в установленому
порядку відповідальних за збереження життя і здоров`я дітей під час проведення
зазначених заходів.

2.
З огляду на особливість здійснення навчально-виховного процесу, зокрема
канікулярного періоду 2014/2015 навчального року, просимо організувати в
установах і закладах освіти чергування в робочий час відповідальних працівників з
метою оперативного прийняття відповідних рішень при загрозі та виникненні
надзвичайної ситуації, а також проведення позапланових інструктажів служб
охорони, чергових, відповідальних за експлуатацію опалювальних систем і
електронагрівальних установок, обслуговуючого персоналу.
З питань локалізації надзвичайних ситуацій налагодити взаємодію з
місцевими органами виконавчої влади та територіальними підрозділами Державної
служби України з надзвичайних ситуацій.
Крім того, доручаємо взяти під особистий контроль організацію
повноцінного режиму життєдіяльності установ і закладів з цілодобовим
перебуванням дітей (спеціалізовані, спеціальні загальноосвітні, санаторні
загальноосвітні, загальноосвітні школи-інтернати; школи соціальної реабілітації,
навчально-реабілітаційні центри, дитячі будинки, гуртожитки).
Одночасно нагадуємо про необхідність у разі виникнення надзвичайної
ситуації інформувати Міністерство в установленому порядку.
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