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Про організаційні заходи для запобігання  

поширенню  коронавірусу COVID-19 
 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня 

2020 року №215 «Про запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», 

наказу МОН України від 16.03.2020 року №406 «Про організаційні заходи 

для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19», наказу управління 

освіти і науки Житомирської ОДА від 11.03.2020 року №84 «Про 

запровадження карантину для усіх типів закладів освіти», розпорядження 

голови Житомирської обласної державної адміністрації від 11.03.2020 

року  №183 «Про зупинення освітнього процесу в закладах дошкільної, 

загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, позашкільної, 

професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти та в 

закладі післядипломної педагогічної освіти»  
 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Керівникам закладів дошкільної, загальної середньої освіти, 

працівникам відділу освіти на період карантину забезпечити: 

1.1.  Дотримання заборони проведення освітніх, культурних, 

спортивних, інших масових заходів та відвідування закладів освіти 

її здобувачами. 

1.2. Проведення інформування здобувачів освіти та працівників щодо 

заходів профілактики, проявів хвороби та дій у випадку 

захворювання. 

1.3. Проведення у закладах освіти профілактичних та дезінфекційних 

заходів щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19. 

1.4. Відтермінування проведення атестації працівників закладів освіти 

та проведення засідань відповідних атестаційних комісій. 

1.5. Режим підвищеної готовності підсистеми навчання здобувачів 

освіти та працівників діям у надзвичайних ситуаціях відповідно до 
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підпункту 2 пункту 13 Положення про функціональну підсистему 

навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у 

надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної 

державної системи цивільного захисту, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 21.11.2016 року №1400, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2016 

року за №1623/29752. 

1.6. Проведення нарад в Online-режимі; інформацію подавати шляхом 

використання електронної пошти, доступними засобами зв’язку. 

1.7. Припинення відряджень працівників. 

1.8. Виконання освітніх програм закладів освіти, зокрема шляхом 

організації освітнього процесу із використанням технологій 

дистанційного навчання, що не передбачає відвідування закладів 

освіти її здобувачами, та у виняткових випадках шляхом 

ущільнення графіку освітнього процесу, а також виконання 

працівниками закладів освіти іншої роботи (організаційно-

педагогічної, методичної тощо) (крім закладів дошкільної освіти). 

1.9. Запровадження гнучкого (дистанційного) режиму роботи 

працівників закладів освіти відповідно до Методичних 

рекомендацій щодо встановлення гнучкого режиму робочого часу, 

затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики 

України від 04.10.2006 року №359 (медичні працівники, 

обслуговуючий персонал – за графіком). 

1.10. Розроблення педагогічними працівниками індивідуальних планів 

самоосвіти з подальшим звітуванням перед керівником закладу по 

закінченню карантину. 

1.11. Обмеження направлення здобувачів освіти та працівників у поїздки 

по території України та за кордон; не проводити екскурсійні 

поїздки. 

1.12. Підтримання функціонування інженерних споруд, мереж, 

комунікацій, а також необхідного температурного режиму у 

закладах освіти. 

1.13. Виконання рішень тимчасових обласних протиепідемічних комісій. 

 

2. Бухгалтерії відділу освіти (Громак Н.О., Зінчук О.В.) здійснювати 

оплату праці усім працівникам під час карантину відповідно до 

чинного законодавства. 

 

3. Контроль за виконням наказу залишаю за собою. 
 

Начальник відділу освіти,  

молоді та спорту       С.А.Павлюк 
 

Згідно з оригіналом 
 

Начальник відділу освіти,  

молоді та спорту      С.А.Павлюк 


