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Щодо мінімізації ризиків поширення  

коронавірусу у закладах, підпорядкованих  

Управлінню освіти 

 

З метою мінімізації ризиків поширення коронавірусу, зважаючи на 

актуальність загрози погіршення епідеміологічної ситуації в Україні, та на 

виконання листа Кабінету Міністрів України від 02.03.2020 №8438/1/1-20, 

листа голови ОДА від 03.03.2020 року до вх. № 01-01-11/2362, листів 

Управління освіти і науки Чернігівської ОДА від  04.03.2020 року № 05-09/120, 

від 06.03.2020 року № 04-23/853, протоколу засідання міської комісії з питань 

ТЕБ та НС від 05 березня 2020 року н а к а з у ю: 

 

  1. З метою попередження розповсюдження інфекційних захворювань 

 заборонити проведення  масових заходів. Перенести  термін їх проведення до 

 додаткового  повідомлення. 

            Тимчасово 

  2.Директорам закладів освіти: 

 

  2.1. Забезпечити виконання профілактичних заходів в закладах освіти, 

посилити дезінфекційний режим у приміщеннях. 

           Щоденно 

  2.2. Організувати відповідну роботу   у закладах   дошкільної та загальної 

середньої освіти щодо виконання  Рекомендацій,  розроблених державною 

установою «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я 

України». 

           Негайно 

 2.3. Обмежити відвідування особами, не зайнятими в освітньому процесі, 

навчальні заклади. 

          Відтепер 

 2.4. Активізувати просвітницьку роботу з усіма учасниками освітнього 

процесу щодо дотримання правил особистої гігієни, необхідності своєчасного 

звернення за медичною допомогою, дотримання інших заходів, пов’язаних з 

профілактикою інфекційних та вірусних захворювань.  

          Відтепер 



 2.5. Розмістити на веб-сайтах, в інформаційних куточках застережливу 

інформацію з метою запобігання інфекційних захворювань, занесенню і 

поширенню випадків гострої распіраторної хвороби, спричиненої 

коронавірусом 2019-nCoV, в тому числі використання  аудіо та відео 

матеріалів. 

           Відтепер 

 2.6. Проводити   моніторинг фізичного стану вихованців та дорослих, а 

також  відвідування закладів учнями та дітьми. Виясняти причини  пропусків. 

          Щоденно 

 2.7. Взяти під особистий контроль роботу медичних сестер, забезпечення 

закладів  миючими, дезінфікуючими, засобами особистої гігієни, необхідними 

згідно переліку лікарськими засобами. 

          Відтепер 

 3. Управлінню освіти (А. Коваленко, Л. Крапив’янська, Л. Мезенцева 

відповідно до функціональних обов’язків) контролювати дотримання 

дезінфікуючого режиму, профілактичних запобіжних заходів  у  закладах 

освіти, фінансування їх своєчасного придбання. 

          Відтепер 

 4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 

Управління освіти Н. Пономаренко. 

 

 

Начальник Управління освіти                               С. Крапив’янський 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23730, Надія Пономаренко 

  


