
 

Виконавчий комітет  Первомайської   міської   ради 

Харківської   області 

ВІДДІЛ   ОСВІТИ 

Н А К А З 

02.04.2021                                                                                                         № 86 

м. Первомайський 

Про запобігання поширенню  

в закладах освіти м.Первомайський 

коронавірусу COVID-19 

 

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. 

№ 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 

протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2» (із змінами),  рішення Регіональної комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Харківської області від 02 квітня 

2021 року (протокол №8),    з метою запобігання поширенню у закладах освіти 

міста Первомайський коронавірусу COVID-19,  

 

НАКАЗУЮ: 

1. Неухильно дотримуватись Постанови Кабінету Міністрів України від 9 

грудня 2020 р. № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження 

обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню 

на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (із змінами) 

До 30.04.2021 



2. Керівникам закладів загальної середньої та позашкільної освіти 

забезпечити переведення на дистанційну форму навчання здобувачів 

освіти. 

З 05.04.2021 

3. Керівникам закладів освіти:   

3.1. Заборонити відвідування закладів освіти здобувачами освіти у разі, коли на 

самоізоляції через контакт з пацієнтом з підтвердженим випадком COVID-

19 перебуває більш ніж 50 відсотків здобувачів освіти та персоналу 

закладу освіти. 

До 30.04.2021 

3.2. Заборонити проведення в закладах освіти масових заходів (вистав, свят, 

концертів) за участю здобувачів освіти з більше ніж однієї групи (класу)  

та за присутності глядачів (відвідувачів). 

До 30.04.2021 

3.3. Забезпечити виконання профілактичних заходів щодо попередження 

масового розповсюдження гострої респіраторної хвороби, спричиненої 

коронавірусом COVID-19  і гострих респіраторних інфекцій. 

Постійно 

3.4. Організувати інформування здобувачів освіти та працівників закладів 

освіти щодо заходів запобігання поширенню хвороби, проявів хвороби та 

дій у випадку  захворювання шляхом розміщення відповідної  інформації 

на сайтах закладів освіти та інформаційних куточках.    

Постійно  

3.5. Надавати інформацію про здійснення заходів щодо запобігання 

поширенню коронавірусу COVID-19 до відділу освіти; 

Щомісяця до 30 числа 

3.6. Інформувати відділ освіти про надзвичайні випадки у закладах освіти.    

 Невідкладно  



3.7. Забезпечити неухильне дотримання даного наказу до відповідного рішення 

Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій Харківської області. 

4. Наказ відділу освіти виконавчого комітету Первомайської міської ради 

Харківської області від 17.03.2021 №78 «Про запобігання поширенню в 

закладах освіти м.Первомайський коронавірусу COVID-19» вважати 

таким, що втратив чинність. 

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Начальник відділу освіти                                     Аліна САДЧЕНКО 

 


