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НАКАЗ 

 

12.03.2020           №20 
 
 
 

П

Про запровадження карантину та 

тимчасове припинення освітнього 

процесу 

 

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року 

№211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу», 

відповідних листів МОН України від 11.03.2020 № 1/9-154,  Департаменту 

освіти і науки від 11.03.2020 № 03.02 – 12/463 «Щодо проведення заходів з 

посилення режиму поточної дезінфекції у закладах освіти», 11.03.2020  

№03.02 –12/465 «Про рекомендації щодо дій та правил недопущення 

розповсюдження вірусу у закладах освіти у період складної епідемічної 

ситуації», рішення місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій при райдержадміністрації (протокол № 6 від 12.03.2020 

року), наказу відділу освіти Лохвицької районної державної адміністрації від 

12.03.2020 року №108 «Про запровадження карантину та тимчасове 

припинення освітнього процесу у закладах загальної середньої та дошкільної 

освіти району, з метою запобігання поширенню на території району 

коронавірусу, розповсюдження захворюваності серед учасників освітнього 

процесу 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. У зв’язку із запровадженням карантину тимчасово призупинити освітній 

процес в ОЗ «Вирішальненська ЗОШ І-ІІІ ступенів» з 14.00 години 12 березня 

2020 року по 03 квітня 2020 року .  

2. Організувати інформування здобувачів освіти, педагогічних 

працівників, обслуговуючий персонал щодо заходів запобігання поширення 

хвороби та дій у випадку захворювання. Розмістити відповідні інформаційні 

матеріали щодо впровадження карантину та профілактику вірусу на сайті 
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закладу з використанням рекомендованих матеріалів та за посиланням 

https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov. 

3. Відповідно до Положення про дистанційне навчання, затверджене 

наказом МОН від 25.04.2013 року №466, зареєстроване в Міністерстві юстиції 

України 30.04.2013 року №703/23235, на підставі п.4.2 цього положення під час 

карантину організовувати освітній процес з використанням технологій 

дистанційного навчання (керуватися роз’ясненням, викладеним у листі МОН 

України №1/9-160). 

4. З метою мінімізації ризиків розповсюдження інфекційного агенту 

запровадити суворий режим вологого генерального прибирання із 

використанням дезінфекційних засобів, особливу увагу приділивши очищенню 

поверхонь, з якими часто контактують учні (поручні, дверні ручки, раковини, 

крани,парти, комп’ютерні клавіатури та миші, сенсорні екрани тощо). 

5. До завершення карантину заборонити відвідування 

ОЗ «Вирішальненська ЗОШ І-ІІІ ступенів» здобувачами освіти та проведення 

всіх масових заходів. 

6. Енергоносії використовувати в економному режимі. 

7. Медсестрі школи Соломасі Ларисі Миколаївні забезпечити виконання 

профілактичних заходів щодо попередження масового розповсюдження гострої 

респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом та гострих респіраторних 

інфекцій. 

8. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Гузь Валентині 

Іванівні: 

8.1. Розробити заходи щодо забезпечення проведення навчальних занять за 

допомогою дистанційних технологій відповідно до методичних рекомендацій 

відділу освіти Лохвицької РДА та з висвітленням завдань для самостійного 

опрацювання учнями на сайті школи. 

8.2. До 03.04.2020 року розробити заходи щодо відпрацювання занять 

відповідно до навчальних планів після нормалізації ситуації. 

9. Класним керівникам ознайомити батьків щодо організації занять з 

учнями за допомогою дистанційних технологій у карантинний період до 

13.03.2020 року. 

10. До 16.03.2020 року інформувати відділ освіти про конкретні технології 

дистанційного навчання, які обрав освітній заклад для забезпечення навчання 

учнів. 

11. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Директор школи         О.А. П’ятницький
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