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Н А К А З 
 

12  березня 2020                                                                                                               № 4-а/г 

Про впровадження карантинного 
режиму в закладах освіти  
Іванківського району 

 
 

 
Відповідно до статті 29 Закону України «Про захист населення від інфекційних 

хвороб» з метою запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19, з 
урахуванням рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій від 10 березня 2020 р., на виконання постанови Кабінету міністрів 
України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України короно 
вірусу COVID - 19», листа Міністерства освіти і науки України від 11.03.2020 №1/9-154, 
протоколу постійної комісії райдержадміністрації з питань техногенно-екологічної безпеки 
та надзвичайних ситуацій від 12.03.2020 року №4  «Про запобігання поширення на 
території району коронавірусу COVID-19» 
 
 
НАКАЗУЮ:  

 

1. Директорам ЗЗСО 
1.1. Тимчасово призупинити освітній процес  у закладах загальної середньої освіти,  

навчально-виховних об’єднаннях району  з 12.03.2020 по 03.04.2020. 
1.2.Вжити заходів щодо забезпечення виконання навчальних планів і програм з навчальних 

предметів за рахунок запровадження елементів дистанційного навчання (пункт 4.2 
Положення про дистанційну форму навчання). 

1.3. На сайтах закладів освіти створити рубрику «Дистанційне навчання» де розмістити 
завдання по класах та по предметно відповідно навчального розкладу. 

1.4. За потреби скласти окремий розклад для забезпечення відпрацювання навчальних 
занять відповідно до навчальних планів після нормалізації ситуації. 

1.5.Повідомити здобувачів освіти та їх батьків, або осіб, що їх замінюють, про тимчасову 
зміну форми здобуття освіти у зв’язку з введенням карантинного режиму в закладах. 

1.6. Обмежити доступ сторонніх осіб до приміщень закладів освіти. 



1.7. Забезпечити чергування в закладах з 9.00 до 13.00 годин, роботу гуртків та 
факультативів, спортивних секцій проводити в обмеженому режимі. При підвищенні 
рівня захворюваності дітей та працівників припинити повністю. 

1.8. Забезпечити проведення санітарно-профілактичних заходів  у закладах освіти 
(провітрювання, вологе прибирання з  використанням спеціальних засобів тощо). 

1.9. Забезпечити посилені заходи щодо підтримання функціонування інженерних споруд, 
мереж, комунікацій, дотримання техніки безпеки та  необхідного температурного 
режиму в економному режимі. 

1.10. Педагогічні працівники протягом карантинного періоду працюють над програмами 
самоосвіти та підготовки матеріалів до педагогічної виставки «Освіта Іванківщини», 
поновленням методичних, дидактичних та виставкових матеріалів в класних кімнатах та 
кабінетах.  

 
2. Керівникам  закладів дошкільної освіти: 
2.1.Припинити заняття з 13.03.2020 до 03.04.2020 (або до окремого розпорядження). 
2.2.Забезпечити чергування в закладах з 9.00 до 13.00 годин (педагогічні працівники 

працюють над програмами самоосвіти та підготовки матеріалів до педагогічної 
виставки «Освіта Іванківщини», поновленням дидактичних та виставкових матеріалів в 
групах) 

2.1. Забезпечити виконання профілактичних заходів щодо попередження масового 
розповсюдження грипу і гострих респіраторних вірусних інфекцій та провести відповідну 
роз’яснювальну роботу з учасниками освітнього процесу. 
2.2.Посилити контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог, епідемічного, 
повітряно-теплового режимів у приміщеннях закладів та призупинити проведення масових 
заходів. 
2.3. Обмежити доступ сторонніх осіб до приміщень закладів освіти. 
 
3. Керівникам Іванківського ЦДЮТ та КЗ ІРР «ІРЦ»: 
3.1. Забезпечити виконання профілактичних заходів щодо попередження масового 
розповсюдження грипу і гострих респіраторних вірусних інфекцій та провести відповідну 
роз’яснювальну роботу з учасниками освітнього процесу. 
3.2.Посилити контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог, епідемічного, 
повітряно-теплового режимів у приміщеннях закладів.  
2.3. Обмежити доступ сторонніх осіб до приміщень закладів освіти. 
2.4. Роботу гуртків та факультативів, спортивних секцій проводити в звичному режимі, 
приймаючи дітей без ознак захворювання. При підвищенні рівня захворюваності дітей та 
працівників заняття припинити повністю. 
2.5. Корекційно - розвиткові заняття та комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку 
дитини проводити за графіками роботи працівників КЗ ІРР «ІРЦ». 
 
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 
 
 
Начальник відділу освіти                                                                                          В. ДЕГТЯР 
 
 
 


