21036, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 2, тел.67-60-69, 67-60-76, 67-58-66, 66-11-22 р/р
26003000246686 в ПАТ Укрсоцбанк
№ 126 від

01.06.21

р.
Головам районних, сільських, селищних, міських,
вузівських профорганізацій

Комітет облорганізації Профспілки працівників освіти і науки повідомляє, що згідно
Програми «Оздоровлення і відпочинок 2021» буде здійснюватись оздоровлення дітей,
членів Профспілки в клінічному санаторії «Авангард» м.Немирів. Вартість путівки на
14 днів становить 4 760 грн (1 день перебування 340 гривень)
Схема реалізації путівок:
доплата обкому Профспілки 30% - 1428 грн
доплата районних, міських профорганізацій 20% - 952 грн
доплата батьків 50% - 2 380 грн

Заявку подати до 9 червня 2021 року
Дата заїздів:
Термін заїзду

Тривалість змін, днів

з 14.06.2021р. по 27.06.2021 р.

Кількість путівок,
шт.
60

з 28.06.2021 р. по 11.07.2021 р.

60

14 днів

з 12.07.2021 р. по 25.07.2021 р.

60

14 днів

з 26.07.21 р. по 08.08.21 р.

60

14 днів

Всього

240

-

14 днів

Зразок подачі заявки на дитяче оздоровлення:
№п\п

Прізвище, ім’я,
по
батькові
дитини

Дата
заїзду

Номер свідоцтва і
дата видачі

Число, місяць і рік
народження дитини

Домашня
дитини

адреса

При заїзді до санаторію дитина повинна мати:
1.
2.
3.
4.
5.

Свідоцтво про народження (копія)
Санаторно-курортна карта
Довідка не більше п’ятиденної давності про відсутність контакту дитини з
інфекційними хворобами (епідеміологічне оточення)
Довідка про щеплення
Довідка про педикульоз і коросту

Дані про щеплення, епід.оточення, про педикульоз і коросту можуть бути
зазначені у санаторно-курортній картці. В такому випадку окремих довідок не
потрібно.
Під час перебування дітей на оздоровленні та відпочинку в нашому закладі всiм буде
забезпечено
медичні
обстеження,
консультацiї
лікарів,
бальнеопроцедури,
фізіотерапевтичні процедури, ЛФК, соляна шахта (галокамера), вживання мінеральної
води, кліматотерапія. Діти зможуть двічі відвідати басейн, тому просимо попередити
про необхідність мати при собі відповідний одяг (купальники, резинове взуття та
шапочку).
Відповідно до Постанови МОЗУ від 30.07.2020 № 43 "Про затвердження Тимчасових
рекомендацій щодо організації протиепідеміологічних заходів у дитячих закладах
оздоровлення і відпочинку на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної
хвороби (COVID-19)", у санаторії будуть дотримані всі вимоги, в тому числі: групи
формуватимуться по 15 осіб, кожна група буде проживати в окремому приміщенні, роботу
вихователів буде організовано вахтовим методом, харчування проводитиметься в
окремому залі, культмасові заходи для дітей будуть проводитись без участі сторонніх осіб
та не будуть пересікатися із заходами для інших відпочивальників.

Голова облорганізації Профспілки

С.Пугачов

