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Керівникам місцевих органів управління   освітою 

територіальних громад,  директорам закладів 

фахової передвищої, вищої, професійної 

(професійно-технічної)   освіти та закладів освіти  

комунальної власності Чернівецької обласної  ради  

 

Щодо запобігання поширенню                                                                                 

гострої респіраторної хвороби,                                                                             

спричиненої коронавірусом 2019-nСоV 

 

 На виконання протоколу № 37 засідання штабу з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації від  04 лютого 2021 року та з метою запобігання 

поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом  SARS-CoV-2, забезпечення контролю за проведення 

самоізоляції осіб, які контактували з хворими на COVID-19,  Департамент 

освіти і науки облдержадміністрації зобов’язує неухильно дотримуватися  

чинного законодавства під організації освітнього процесу  та здійснювати свою 

діяльність з урахуванням постанови КМУ від 09.12.2020 № 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,  

рекомендацій постанов Головного державного санітарного лікаря  від 

22.08.2020 № 50  «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах 

освіти в період карантину в зав’язку з поширенням коронавірусної хвороби  

(COVID-19)», від 04.08.2020 № 48 «Про затвердження  Тимчасових 

рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів в гуртожитках в 

період карантину в зав’язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19», 

від 22.09 2020 № 55 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах 

дошкільної освіти на період карантину в зв’язку з поширенням коронавірусної 

хвороби  COVID-19».  

Також продовжити проведення відповідної роз’яснювальної роботи з 

учнями, вихованцями  та батьками щодо дотримання протиепідемічних заходів 

у закладах освіти, вдома, місцях загального користування  на період карантину, 

у зв’язку з поширенням  коронавірусної хвороби (COVID-19), та тримати на 
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постійному й особистому контролі щоденний онлайн-моніторинг та місячний 

моніторинг захворюваності,  щотижневий онлайн-моніторинг роботи закладів 

освіти в умовах поширення коронавірусної хвороби за формами, розміщеними 

у хмарному середовищі.  

 Довідково.  

 1. Керівник ЗЗСО відповідно до рекомендованого алгоритму дій 

керівника ЗЗСО у разі виявлення у здобувача освіти та/або працівника ЗЗСО 

ознак гострого респіраторного захворювання,  в межах компетенції, має 

забезпечити виконання зазначених постанов та визначає порядок 

відокремлення осіб, у яких виявлено ознаки гострого респіраторного 

захворювання, від інших здобувачів освіти та працівників ЗЗСО, а також 

процедуру інформування батьків (інших законних представників) та 

консультування з ними і сімейними лікарями/органами управління охороною 

здоров'я для прийняття узгодженого рішення щодо направлення дітей (з 

батьками або особами, які їх заміняють) додому або (за наявності підстав) щодо 

направлення учнів/педагогів/працівників до закладу охорони здоров’я. 
 2. Відповідно до п.6 ст. 25 Закону України «Про освіту», до абзацу 

другого частини третьої ст.37 Закону України «Про повну загальну середню 

освіту» на засновників покладається обов’язок забезпечити утримання та 

розвиток матеріально-технічної бази заснованих ними закладів освіти на рівні, 

достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов, 

охорони праці, безпеки життєдіяльності, в тому числі і оснащення закладів 

антисептиками, засобами індивідуального захисту,  тощо. 
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