
 
УКРАЇНА 

ЧЕРКАСЬКА ГІМНАЗІЯ № 31 

Черкаської міської ради Черкаської області 
 

НАКАЗ 

Від  ________2020 року                                                                    № _________ 

 

Про заходи щодо запобігання 

 поширення корона вірусу COVID-19 

 

 

Відповідно до підпункту 1 пункту «а» статті 32 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статті 29 Закону України «Про захист 

населення від інфекційних хвороб», постанови Кабінету Міністрів України 

від 11.03.2020 «Про запобігання поширенню на території України корона 

вірусу COVID-19»,  рішення місцевої комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій Черкаської міської ради ( протокол № 4 від 

11.03.2020), рішенням виконавчого комітету Черкаської міської ради від 

12.03.2020 № 240 «Про запобігання поширенню корона вірусної інфекції 

COVID-19», листа Міністерства освіти і науки України від 11.03.2020 № 1/9 -

154, наказу департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської 

ради від 12.03.2020 № 180 «Про заходи запобігання поширенню корона 

вірусу  COVID-19», з метою попередження розповсюдження корона вірусної 

інфекції  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1.       На період карантину з 12 березня 2020 року по 03 квітня 2020      

року заборонити: 

1.1. Відвідування навчального закладу  здобувачами освіти 1-11 

класів в період з 12 березня 2020 року по 03 квітня 2020 року; 

1.2. Направлення за кордон здобувачів освіти та співробітників 

гімназії до країн з високим ступенем зараження; 

1.3. Відвідування гімназистами гуртків, секцій, студій  у закладі; 
1.4. Проведення у гімназії  всіх масових заходів. 

 
2. Обмежити в приміщенні гімназії проведення з працівниками 

закладу нарад, запланованих методичних заходів, засідань тощо до 
нормалізації епідемічної ситуації. 

3. Заступникам директора з навчально-виховної роботи Близнюк 
Н.О., Матвєєвій Н.П. забезпечити контроль за виконанням навчальних планів 
та програм після нормалізації епідемічної ситуації та виходу здобувачів освіти 
на навчання до гімназії. 



4.        Заступнику директора з методичної роботи Коротун Л.В.  

4.1. розробити заходи щодо проведення занять з учнями за допомогою 
дистанційних технологій, програми «ОШКОЛА» тощо (додаються); 

4.2. залучати педагогічних працівників гімназії до виконання 
методичних, наукових, організаційно-педагогічних завдань. 

                                                    на період карантину 
5. Заступнику директора з виховної роботи Бондар С.В. організувати 

інформування здобувачів освіти, педагогічних працівників, батьків щодо 
запобігання поширення хвороби, проявів хвороби та дій у випадку 
захворювання. Залучити до просвітницької роботи медпрацівника гімназії. 
Розмістити відповідну інформацію на головній сторінці сайту гімназії. 

12-13 березня 2020 року 

 
6. Заступнику директора з ГР Матвієнко О.Ю. забезпечити 

своєчасне та повне проведення профілактичних і протиепідемічних заходів в 
гімназії з використанням дезинфікуючих засобів тощо 
 

7.            Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

            Директор Черкаської  гімназії № 31                                            В.М.Пивоваров 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 
 

 


