
 
УКРАЇНА 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

НАКАЗ 

 

“_12_”_березня__2020р.                                                         №___128_________ 

 

Про запровадження карантину для 

усіх типів закладів освіти та  

проведення заходів щодо запобігання 

поширенню інфекціїспричиненої 

коронавірусом2019-nCoVна території 

Чернівецької області 

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 03 лютого 

2020 року № 93-р «Про заходи щодо запобігання занесенню і поширенню 

гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV», 

класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій, затверджених наказом МВС 

України від 06.08.2018 №658, з урахуванням пункту 7 Порядку класифікації 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2004 № 368, 

постанови Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню на 

території України коронавірусуCOVID-19» від 11.03.2020 р. №211, листа 

МОНУ від 11.03.2020 №1/9-154,Державного класифікатора надзвичайних 

ситуацій (ДК 019:2010), затвердженого наказом  Держстандарту України від 

09.10.2010 №417, рішення позачергового засідання обласної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 5.03.2020 № 17-

30, наказу Департаменту освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації  від 

5.03.2020 р. №111 «Про заходи щодо запобігання поширенню інфекції, 

спричиненої коронавірусом 2019-nCoV», рішення чергового засідання обласної 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 

12.03.2020 № 21-00 

НАКАЗУЮ: 

1. Запровадити з 13 березнядо 3 квітня 2020 карантин для усіх типів 

закладів освіти: закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, 

закладів  професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої, 

післядипломної освіти незалежно від форми власності і сфери управління. 



2. Скасувати до особливого розпорядження проведення особистих 

прийомів громадян.  

3. Скасувати або максимально перевести в режим телефонних або 

відеоконференцій всі заходи та засідання колегіальних та дорадчих органів.   

4. Керівникам органів управління/відділів освіти районних державних 

адміністрацій, міської ради, об’єднаних територіальних громад області, 

директорам закладів  професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, 

вищої освіти та закладів освіти обласної комунальної власності Чернівецької 

обласної рад. 

4.1. Заборонити: 

4.1.1.  Відвідування закладів освіти її здобувачами. 

4.1.2. Проведення всіх масових заходів, у яких бере участь понад 50 осіб, 

крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування. 

4.1.3. Роботу дитячих, студентських центрів, творчих вечорів, спортивних 

комплексів, спортивних залів. 

4.1.4. Направлення за кордон здобувачів освіти та співробітників закладів 

освіти до країн із високим ступенем ризику зараження (https://cutt.ly/GtsqHoI). 

4.2. Відмовитися від проведення та участі у масових заходах освітнього, 

соціального, спортивного та мистецько-розважального характеру в усіх 

корпусах та на території закладів освіти, зокрема проведення олімпіад, 

спартакіад, змагань, конкурсів (зокрема конкурсів фахової майстерності), 

виставок, концертів, пробного зовнішнього незалежного оцінювання тощо. 

4.3. Забезпечити виконання профілактичних заходів щодо попередження 

масового розповсюдження гострої респіраторної хвороби, спричиненої 

коронавірусом, і гострих респіраторних інфекцій 

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

4.4. Організувати інформування здобувачів освіти  та співробітників 

закладів освіти щодо запобігання поширення хвороби, проявів хвороби та дій у 

випадку захворювання та розміщення відповідної інформації на сайті 

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

4.5. Перевести діяльність всіх закладів освіти в режим дистанційного 

навчання. 

4.6. Розробити заходи щодо часткового переведення працівників на 

роботу в дистанційному режимі та на виконання інших робіт (організаційно-

педагогічна, методична, наукова тощо). 

4.7. Інформувати, щоденно, до 9:30 год., Навчально-методичний центр 

якості освіти та координації господарської діяльності навчальних закладів 

області (далі- Центр якості освіти)про здійснення заходів щодо запобігання 

поширення коронавірусуCOVID-19 на електронну адресу(analitykcv@ukr.net). 

5. Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області 

(Біляніну Г.І.): 

5.1. Спрямувати роботу шкільних методичних об’єднань вчителів-

предметників на забезпечення проведення навчальних занять за допомогою 

дистанційних технологій та відпрацювання занять відповідно до навчальних 

планів після нормалізації епідемічної ситуації.  

https://cutt.ly/GtsqHoI
https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov


5.2. Забезпечити організацію підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників за онлайн-дистанційною  формою навчання. 

6. Центру якості освіти (Прінько С.І.) забезпечити,щоденно, до 10:00 год., 

інформування Департаменту охорони здоров’я обласної державної 

адміністрації про здійснення заходів щодо запобігання поширення 

коронавірусуCOVID-19 на електронну адресу (office@med.cv.ua). 

7. Наказ розмістити на сайтах Департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації та Центру якості освіти. 

8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

Департаменту – начальника управління освіти Кубай І.М. 

 

 

 

Директор Департаменту        Микола ХАРАТІН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


