
 

 

 

  
УКРАЇНА 

НІЖИНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №9 

НІЖИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

__вул. Шевченка, 103, м. Ніжин, 16610 тел./факс(04631)  3-16-51,  zosh9-nizhyn@ukr.net_ 

 

Наказ 

06.03.2020р.                                                                                         №45 

 

Про проведення профілактичних заходів 

щодо запобігання занесенню і поширенню  

гострої респіраторної хвороби, 

спричиненої коронавірусом 2019-пСоV 

 

 На виконання Наказу Міністерства охорони здоров’я України від 

24.01.2020р. №185 «Про заходи щодо недопущення занесення і поширення на 

території України випадків захворювань спричинених новим коронавірусом. 

виявленим у місті Ухань»,  листа Управління освіти і науки Чернігівської  

обласної  державної  адміністрації  від 04.03.2020 р. № 05-09/120 «Про 

проведення профілактичних заходів», протоколу засідання міської комісії з 

питань ТЕБ та НС від 05 березня 2020 року, наказу Управління освіти 

Ніжинської міської ради від 06.03.2020р. №100 «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 

Наказую 

1.  Тимчасово заборонити проведення в закладі  освіти спортивних, 

культурних та інших масових заходів . 

2. Медичній сестрі закладу Гаращенко Н.І.: 

2.1 забезпечити виконання профілактичних заходів в закладі, посилити 

дезінфекційний режим у приміщеннях, провести роз’яснювальну роботу 

серед працівників, здобувачів освіти щодо дотримання правил особистої 

гігієни, зокрема часто мити руки або обробляти дезінфікуючими 

засобами. 

Відтепер. 

2.2. постійно здійснювати моніторинг захворюваності учнів та 

працівників закладу 
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2.3.  

тримати на постійному контролі стан здоров’я учнів, які перебували за 

кордоном. 

Відтепер. 

3. Класним керівникам розмістити в навчальних приміщеннях інформацію 

про профілактичні заходи щодо, поширення коронавірусу та провести 

відповідні бесіди з учнями. 

Відтепер. 

4. Заступнику директора школи з господарської роботи Заводовському О.В. 

тримати на постійному контролі наявність деззасобів та  їх використання 

технічними працівниками для обробки приміщень. 

 Відтепер. 

5. Відповідальному за роботу веб-сайту школи Сердюк А.А., розмістити на 

сайті даний наказ та інформацію  про профілактичні заходи щодо, 

поширення коронавірусу. 

Відтепер. 

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

      Директор школи                                            В.П. Рибак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Увага! 

 

На виконання Наказу Міністерства охорони здоров’я 

України від 24.01.2020р. №185 «Про заходи щодо 

недопущення занесення і поширення на території 

України випадків захворювань спричинених новим 

коронавірусом. виявленим у місті Ухань»,  листа 

Управління освіти і науки Чернігівської  обласної  

державної  адміністрації  від 04.03.2020 р. № 05-09/120 

«Про проведення профілактичних заходів», протоколу 

засідання міської комісії з питань ТЕБ та НС від 05 

березня 2020 року, наказу Управління освіти 

Ніжинської міської ради від 06.03.2020р. №100 «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 

 

вхід до приміщень 

школи дозволено 

лише учням та 

працівникам школи. 


