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Про запобiгання поширенню
KopoнaBipycy COYID-l9 у
закладах освiти областi

На виконання постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 11.03.2020 JФ 2t1
"Про запобiгання поширенню на територii УкраiЪи KopoнaBipycy COVID-19",
листа MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд 11.03.2020 N9 219-|54 та
розпорядження голови облдержадмiнiстрацii вiд |2.0З.2020 Jф 2|9-р "Про
запобiгання поширенню на територii областi KopoHaBipycy COVID-I9", з метою
запобiгання поширенню KopoHaBipycy COVID-19 у закладах освiти областi
НАКАЗУЮ:

1. Керiвникам органiв управлiння освiтою райдержадмiнiстрацiй,
виконавчих KoMiTeTiB мiських рад, мiських, селищних, сiльських рад об'еднаних
територi€Lпьних громад, закладiв пiслядипломноi, вищоi, фаховоi передвищоi,
професiйноi (професiйно-технiчноi), загальноТ середньоi, позашкiльноТ освiти
обласного пiдпорядкування :

1) заборонити вiдвiдування здобувачами освiти закладiв дошкiльноi,
заг€Lпьноi середньоi, позашкiлъноi, професiйноi (професiйно-технiчноi), фаховоТ
передвищоi, вищоi, пiслядипломноТ освiти на перiод з 12 березня по 03 квiтня
2020 року;

2) розробити заходи щодо:
Забезпечення проведення навчальних занять за допомогою дистанцiйних

технологiй у перiодз |2 березня по 03 квiтня 2020 року;
вiдпрацювання занять вiдповiдно до навч€uIьних планiв пiсля нормалiзацii

епiдемiчноi сиryацii протягом II семестру 201912020 навчального РоЧ, про що
iнформувати управлiння освiти i науки облдержадмiнiстрацii до 1б березня
2020 року за формою згiдно з додатком 1;
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часткового переведення працiвникiв на робоry в дистанцiйному режимi та
на виконання iнших видiв робiт (органiзацiйно-педагогiчна, методична, наукова
тощо), про що iнформувати управлiння освiти i науки облдержадмiнiстрацiТ до
16 березня 2020 року за формою згiдно з додатком 2;

3) органiзувати iнформування здобувачiв освiти та працiвникiв закладiв
освiти областi щодо заходiв стосовно запобiгання поширення KopoHaBipycy
COVID-19 та дiй у випадку захворювання та розмiщення вiдповiдноI iнфорЙацii
На СаЙТаХ ЗаКЛqДiбРGДifiЛ4яuр*..на адмiнiстрацtя

управлiння освiти i науки

203-од вiд 13.03.2020
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4) СтвориТи н€tJIежнi умови для безпечного перебування у гуртожитках,
ЖИТЛОВих КОрПУсах закладiв освiти областi здобувачiв освiти з числа сryдентiв-
iноземцiв, повнолiтнiх осiб з числа дiтей-сирiт, дiтей, позбавлених
батькiвською пiклування, а також неповнолiтнiх осiб цiеi пiльговоТ катеюрiТ з
ВиЗначеНням вiдповiдальних осiб за збереження ikнього життя та здоров'я;

5) забезпечити проведення виробничоi практики та виробничого навчання
здобувачiв освiти закладiв професiйноi (професiйно-технiчноi) освiти в умовах
виробництва вiдповiдно до графiку роботи пiдприсмств, установ та органiзацiй,
З якиМи УкЛаденl вlдповlдн1 договори, з дотриманням вимог Порядку надання
робочих мiсць для проходження учнями, слухачами закладiв професiйноI
(професiйно-технiчноi) освiти виробничого навчання та виробничоi практики,
затвердженою постановою Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд 07.06.1999 Nч 992;

6) забезпечити оплату працi працiвникiв закладiв освiти згiдно з дiючими
умовами оплати працi;

7) Забезпечити виконання в закладах освiти профiлактичних i
протиепiдемiчних заходiв щодо попередження масовою розповсюдження
гОСтроi респiраторноi хвороби, спричиненоi KopoHaBipycoM COVID-19, юстрих
респiраторних iнфекцiй.

2. Наказ нач€}JIьника управлiння освiти i науки вiд ||.0З.2020 .}lb 198-од
"ПРО ПРиЗУПинення освiтнього процесу" вважати таким, що втратив чиннiсть.

3. Контроль за виконанням Haкztзy покJIасти на заступника начальника
управлiння освiти i науки облдержадмiнiстрацii Шатну Л.Ф.

Начальник управлiння
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