КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
Управління освіти
вул. Велика Перспективна, 41, м. Кропивницький, 25022, тел./факс 35 83 42,
е-mail: osvita@krmr.gov.ua, код в ЄДРПОУ 05403286

НАКАЗ
від 27 серпня 2021 року

№ 482/о

Про продовження дії
адаптивного карантину
Відповідно до статті 29 Закону України «Про захист населення від
інфекційних хвороб», постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня
2020 року № 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» зі змінами, внесеними постановою Кабінету
Міністрів України від 11 серпня 2021 року № 855 «Про внесення змін до деяких
актів Кабінету Міністрів України», розпорядження керівника робіт з ліквідації
наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру
регіонального рівня, пов’язаної з поширенням коронавірусної хвороби COVID19 від 18 серпня 2021 року № 12 та з метою запобігання поширенню в закладах
освіти міста гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2
НАКАЗУЮ:
1. Продовжити дію адаптивного карантину до 01 жовтня 2021 року.
2. Керівникам закладів освіти міста:
2.1 Враховувати в роботі зміни, що вносяться до актів Кабінету Міністрів
України постановою Кабінету Міністрів України від 11.08. 2021 року № 8995
2.2 Забезпечити неухильне виконання протиепідемічних заходів, відповідно до
рівня карантинної зони, спрямованих на запобігання ускладнення
епідемічної ситуації внаслідок поширення коронавірусної хвороби COVID19 затверджених постановою Головного Державного санітарного лікаря
України від 23 квітня 2021 року № 4 «Про затвердження протиепідемічних
заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку з поширенням
коронавірусної хвороби(COVID-19)»
2.3 Не допускати до роботи працівників, визначених такими, що потребують
самоізоляції відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я;
2.4 Заборонити відвідування закладів освіти, якщо на самоізоляції через
контакт із пацієнтом з підтвердженим випадком
захворювання на

коронавірусну хворобу COVID-19, перебуває більше ніж 50 відсотків
здобувачів освіти та персоналу закладу;
2.5 Дозволяти вхід до приміщень закладу при наявності захисної маски або
респіратора (крім учнів 1-4 класів);
2.6 Дозволяти вхід та перебування в закладі освіти інших учасників освітнього
процесу, зокрема батьків здобувачів освіти з метою захисту прав здобувачів
освіти, педагогічних та інших працівників закладу, реалізації ними прав,
передбачених
законодавством,
за
умови
використання
засобів
індивідуального захисту;
2.7 Рекомендувати педагогічним працівникам в процесі викладання навчальної
дисципліни використовувати захисні щитки;
2.8 У разі виявлення захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 серед
учасників освітнього процесу організовувати дистанційне навчання для
контактних здобувачів освіти;
2.9 Посилити контроль за дотриманням правил особистої гігієни всіма
учасниками освітнього процесу.
2.10 На період дії карантину забезпечити санітарно-гігієнічний режим у
закладі відповідно до Санітарного регламенту для закладів загальної
середньої освіти;
2.11 Забезпечити проведення роз’яснювальної роботи серед учасників
освітнього процесу щодо особливостей роботи у різних карантинних зонах
із розміщенням відповідних матеріалів на сайтах та в приміщеннях закладів
освіти.
3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
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