
                    

 

                                                              
ЗАЧЕПИЛІВСЬКА  РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 

НАКАЗ    
 

Зачепилівка 

 

12.03.2020                                                                                                       № 45 

 

Про запобігання поширенню на 

території усіх типів закладів освіти 

та культури Зачепилівського 

району коронавірусу COVID-19 

 

           Відповідно до розпорядження голови Зачепилівської районної державної 

адміністрації від 12.03.2020 № 40 «Про запобігання поширенню на території 

Зачепилівського району корона вірусу COVID-19, листа Міністерства освіти і 

науки України від 11.03.2020 № 1/9-154, з  метою запобігання можливого 

розповсюдження коронавірусу, наказую: 

 

1.Керівникам закладів освіти: 

1.1. Запровадити карантин у закладах освіти з 12 березня 2020 року по 03 квітня 

2020 року (включно). 

1.2. Організувати інформування здобувачів освіти та співробітників закладів 

освіти щодо заходів запобігання поширення хвороби, проявів хвороби та дій у 

випадку захворювання та розміщення відповідної інформації на сайтах закладів. 

1.3. Забезпечити виконання профілактичних заходів щодо попередження 

масового розповсюдження гострої респіраторної хвороби, спричиненої корона 

вірусом та гострих респіраторних інфекцій. 

1.4. Розробити заходи щодо забезпечення виконання навчальних програм за 

допомогою дистанційних технологій (за можливості), інтенсифікації або 

ущільнення навчального матеріалу. 

1.5. Довести інформацію до відома батьків та учнів. 

12.03.2020 



1.6. Забезпечити проведення з учнями позапланових інструктажів з техніки 

безпеки з записом у відповідних журналах та бесід по застереженню дитячого 

травматизму.  

12.03.2020 

1.7. Забезпечити контроль за економією енергоносіїв. 

1.8. Обмежити проведення запланованих нарад та засідань. 

1.9. Розглянути можливість щодо часткового переведення працівників на роботу 

в дистанційному режимі, виконання інших видів робіт (організаційно-

педагогічна, методична тощо), надання днів відпочину, відпусток. 

1.10. Оплату педагогічним працівникам закладів освіти  здійснювати відповідно 

до чинного законодавства. 

2. Cкасувати проведення та участь у масових заходах освітнього, соціального, 

спортивного та мистецько-розважального характеру на території закладів 

освіти, зокрема проведення олімпіад, спартакіад, змагань, конкурсів, виставок, 

концертів, пробного незалежного оцінювання. 

3.Головному спеціалісту відділу освіти, культури, молоді та спорту Варкентін 

І.В.: 

3.1.Забезпечити виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11 

березня 2020 року «Про запобігання поширенню на території України корона 

вірусу COVID-19». 

3.2. Довести до відома керівників закладів культури інформацію щодо 

запобігання поширенню на території Зачепилівського району коронавірусу 

COVID-19, про здійснення своєчасного і повного проведення профілактичних і 

протиепідемічних заходів. 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Т.в.о. начальника відділу освіти, 

культури, молоді та спорту                                                    Світлана ПАШКОВА 

 

 

 

 


