
Вугледарський навчально-виховний комплекс «МРІЯ» 

 (загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад) 

 

НАКАЗ 

 

12.03.2020                                                № 59 

м. Вугледар 

 

 

Про запровадження карантину в 

 навчально-виховному комплексі   

  

 

 

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року № 

211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-

19», відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 11.03.2020 

року № 1/9-154, розпорядження міського голови від 12.03.2020 № 44/1-20-Д « 

Про запровадження карантину для всіх типів закладів освіти на території 

Вугледарської міської об’єднаної територіальної громади», протокольного 

рішення засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій від 12 березня 2020 року №6 та з метою запобігання 

поширенню на території Вугледарської  міської об’єднаної територіальної 

громади коронавірусу COVID-19, наказу Вугледарського міського відділу 

освіти № 31 від 12.03.2020 «Про запровадження карантину для закладів 

освіти Вугледарської міської об’єднаної територіальної громади» з метою 

запобігання поширенню на території Вугледарської міської об’єднаної 

територіальної громади коронавірусу COVID-19   

 

НАКАЗУЮ: 

 

      1.  Запровадити карантин в закладі з 12 березня до 3 квітня 2020 року 

 2. Організувати освітній процес для своєчасного опанування учнями 

програмового матеріалу за іншими формами навчання (ущільнення, 

дистанційна, самостійне опрацювання, надання консультацій за телефоном 

тощо). 

3.  Відмовитись від участі в проведенні масових заходів освітнього, 

соціального, споритивного та мистецько-розважального характеру, зокрема 

олімпіад, змагань, конкурсів, виставок, концертів. 

 4. Заборонити організацію екскурсійних поїздок здобувачів освіти. 

 5. Організувати інформування здобувачів освіти та працівників 

підпорядкованих закладів  щодо заходів запобігання поширення хвороби, 

проявів хвороби та дій у випадку захворювання та розміщення відповідної 

інформації на сайтах ( http://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov ). 

6. Забезпечити виконання профілактичних заходів щодо попередження 

масового розповсюдження гострої респіраторної хвороби, спричиненої 

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


корона вірусом, і гострих респіраторних інфекцій 

(http://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov ). 

   7. Заступнику директора з господарської діяльності Огієнко Л.Л. 

забезпечити генеральне прибирання всіх приміщень шкільного та 

дошкільного підрозділів закладу,  дезінфекцію харчоблоку, дезінфекцію 

дитячих іграшок. 

 8. Розмістити даний наказ на шкільному сайті. 

9. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

В.о. директора НВК                                                                             Н.І. Рудь 

 

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

