
 
СУМСЬКА    МІСЬКА     РАДА 

УПРАВЛІННЯ  ОСВІТИ І НАУКИ 
вул. Харківська, 35, м. Суми, 40035, тел. факс (0542) 32-78-05 

E-mail:  osvita@smr.gov.ua 

 

Н А К А З   

05.03.2020                                                                                                       №  167 

 

Про недопущення занесення  

та поширення в закладах освіти  

міста короновірусної інфекції 

 

Відповідно до рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій (протокол   № 4 від 04.03.2020 року), з 

метою недопущення занесення та поширення серед учасників освітнього 

процесу короновірусної інфекції 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити попереджувальні заходи щодо недопущення занесення та 

поширення серед учасників освітнього процесу короновірусної інфекції  

(додаток 1). 

2. Головним спеціалістам управління освіти і науки Феденко О.О.,    

Корж В.Г. забезпечити координацію та інформаційний супровід закладів 

освіти з організації та проведення протиепідемічних заходів щодо 

недопущення занесення та поширення серед учасників освітнього процесу 

короновірусної інфекції.   

3. Головним спеціалістам управління освіти і науки Феденко О.О.,    

Корж В.Г. інформувати негайно відділ охорони здоров’я СМР, ДУ «Сумський 

обласний лабораторний центр МОЗ України» про виявлення осіб з підозрою 

на захворювання  в закладах освіти  короновірусною інфекцією.   

4. Керівникам закладів освіти до 10.09.2020 року розробити 

попереджувальні заходи недопущення занесення та поширення серед 

учасників освітнього процесу короновірусної інфекції  та забезпечити їх 

неухильне виконання на період ризику розповсюдження коронавірусної 

інфекції.  

          5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 

 

 

В.о. начальника  управління освіти і науки                                     Т.В. Дрига 
 

Феденко 60-36-29 

Корж  32-80-66 

mailto:upravlenie_obraz@ukr.net


 

 
                                                                                                                      Додаток 1 

до наказу управління освіти і науки  

                                                                                від  05.03.2020  року № 167 

  

Заходи  

щодо недопущення занесення та поширення серед учасників освітнього 

процесу короновірусної інфекції 

 
   

№ 

з/п 
Назва заходу 

Термін 

виконання 

Відповідальний  

за виконання 

1.  Встановити режим підвищеної готовності для усіх 

закладів освіти  

На період 

ризику 

розповсюдження 

коронавірусної 

інфекції 

Керівники 

закладів освіти 

2.  Забезпечити дотримання вимог санітарно-

протиепідемічного режиму в закладах освіти, 

підтримання нормованих параметрів мікроклімату у 

приміщеннях 

На період 

ризику 

розповсюдження 

коронавірусної 

інфекції 

Керівники 

закладів освіти 

3.  Забезпечити заклад необхідним запасом 

дезінфекційних засобів та засобів індивідуального 

захисту 

На період 

ризику 

розповсюдження 

коронавірусної 

інфекції 

Керівники 

закладів освіти 

4.  Забезпечити проведення в закладах щоденний 

моніторинг стану здоров’я  учасників освітнього 

процесу 

На період 

ризику 

розповсюдження 

коронавірусної 

інфекції 

Керівники 

закладів освіти 

5.  Проводити  санітарно-просвітницьку роботу серед 

працівників закладу, учнів, вихованців та їх батьків 

щодо заходів особистої і громадської профілактики, 

необхідності  своєчасного звернення  за медичною 

допомогою, шкоди самолікування  

На період 

ризику 

розповсюдження 

коронавірусної 

інфекції 

Керівники 

закладів освіти 

6.  Обмежити проведення нарад, конференцій та засідань 

за участю великої кількості осіб  

 

На період 

ризику 

розповсюдження 

коронавірусної 

інфекції 

Керівники 

закладів освіти 

7.  Обмежити проведення культурних, спортивних та 

інших масових заходів 

На період 

ризику 

розповсюдження 

коронавірусної 

інфекції 

Керівники 

закладів освіти  

8.  При виявлені  особи з підозрою на коронавірусну 

інфекцію COVID-19  інформувати  управління освіти і 

науки СМР, відділ охорони здоров’я СМР за тел. 650-

553, ДУ «Сумський обласний лабораторний центр 

МОЗ України» за    тел. 251-176 

Негайно після 

виникнення 

ситуації 
Керівники 

закладів освіти 



9.  Забезпечити проведення заходів з дезінфекції, в т.ч. 

повітря та можливість дезінфекції рук спиртовим 

антисептиком, антибактеріальним милом 

 

На період 

ризику 

розповсюдження 

коронавірусної 

інфекції 

Керівники 

закладів освіти 

10.  Забезпечити негайну ізоляцію виявленої  особи з 

підозрою на коронавірусну інфекцію COVID-19   від 

здорових дітей  

Негайно після 

виникнення 

ситуації 

Керівники 

закладів освіти 
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