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Керівникам місцевих органів
управління освітою
Керівникам закладів освіти

Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації надсилає для
належного реагування та керівництва в роботі постанову Кабінету Міністрів
України від 11 березня 2020 року № 211 „Про запобігання поширенню на
території України коронавірусу СОУГО-19", лист Міністерства освіти і науки
України від 11.03.2020 № 1/9-154, протокол № 1 позапланового засідання
регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій обласної державної адміністрації від 11 березня 2020 року та
Орієнтовний план роботи регіональної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій на 2020 рік (додаються).
Просимо вжити невідкладних заходів для організації виконання вимог,
передбачених зазначеними вище документами, і подання в установлені строки
відповідної інформації, а також забезпечити інформування педагогічної,
учнівської та батьківської громадськості.
Додаток: зазначене в електронному вигляді.

Директор департаменту

Лукач 63 04 83

Ганна СОПКОВА

Щ Урядовий портал
ЄДИНИЙ ВЕБ-ПОРТАЛ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ
УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 11 березня 2020 р. № 211
Київ
Про запобігання поширенню на території України коронавірусу СО\/Ю-19

Відповідно до статті 29 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" з
метою запобігання поширенню на території України коронавірусу СО\/ГО-19 та з
урахуванням рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій від 10 березня 2020 р. Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Установити з 12 березня до 3 квітня 2020 р. на усій території України карантин,
заборонивши:
відвідування закладів освіти її здобувачами;
проведення всіх масових заходів, у яких б е р е участь понад 200 осіб, крім заходів,
необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого
самоврядування. Спортивні заходи дозволяється проводити без участі глядачів
(уболівальників).
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним, Київській міській
державним адміністраціям разом з органами місцевого самоврядування забезпечити:
організацію виконання та контроль за дотриманням на відповідній території вимог цієї
постанови, своєчасним і повним проведенням профілактичних і протиепідемічних заходів;
подання щодня Міністерству охорони здоров'я інформації про здійснення заходів щодо
запобігання поширенню коронавірусу СО\/Ю-19 для її узагальнення та інформування
Кабінету Міністрів України.
Прем'єр-міністр України
Інд. 73
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Керівникам департаментів (управлінь)
освіти і науки обласних, Київської
міської державних адміністрацій
Керівникам закладів освіти всіх форм
власності і сфер управління
Керівникам підприємств, установ і
організацій, що належать до сфери
управління Міністерства освіти і науки
України

Шановні колеги!

11 березня 2020 року Кабінет Міністрів України на своєму засіданні
ухвалив рішення щодо запровадження карантину для усіх типів закладів
освіти: закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної
(професійно-технічної), фахової передвищої, вищої, післядипломної освіти
незалежно від форми власності і сфери управління.
Карантин триватиме три тижні - з 12 березня по 3 квітня 2020 року.
Терміни карантину можуть змінитись в залежності від епідеміологічної
ситуації в Україні.
Карантин передбачає заборону відвідування закладів освіти
здобувачами та проведення всіх масових заходів, в яких бере участь понад 200
осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної
влади та органів місцевого самоврядування.
Міністерство освіти і науки України рекомендує:
1. Відмовитись від проведення та участі у масових заходах освітнього,
наукового, соціального, спортивного та мистецько-розважального характеру в
усіх корпусах та на території закладів освіти, зокрема проведення олімпіад,
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спартакіад, змагань, конкурсів (зокрема конкурсів фахової майстерності),
виставок, концертів, пробного зовнішнього незалежного оцінювання тощо.
2. Заборонити направлення за кордон здобувачів освіти та
співробітників закладів освіти до країн з високим ступенем ризику зараження
ГЬИрз.У/сиЦ.Іу/ОіБдНоІ).
3. Організувати інформування здобувачів освіти та співробітників
закладів освіти щодо заходів запобігання поширення хвороби, проявів
хвороби та дій у випадку захворювання та розміщення відповідної інформації
на сайті (https://moz.gov.ua/koronavirus-201 9 - п с о у ) .
4. Розробити заходи щодо забезпечення проведення навчальних занять
за допомогою дистанційних технологій та щодо відпрацювання занять
відповідно до навчальних планів після нормалізації епідемічної ситуації.
5. Розробити заходи щодо часткового переведення працівників на
роботу в дистанційному режимі та на виконання інших видів робіт
(організаційно-педагогічна, методична, наукова тощо).
6. Забезпечити виконання профілактичних заходів щодо попередження
масового розповсюдження гострої респіраторної хвороби, спричиненої
коронавірусом,
і
гострих
респіраторних
інфекцій
(ЬЦр5://то2.еоу.иа/когопауішз-201 9-ПСОУ).
7. Виділити у гуртожитках закладів професійної (професійнотехнічної), фахової передвищої, вищої, післядипломної освіти місця для
ізоляції здобувачів освіти з ознаками гострих респіраторних захворювань.
8. Виконувати рішення тимчасових обласних протиепідемічних
комісій.
9. Обмежити проведення запланованих нарад, перевірок, ліцензійних,
атестаційних та акредитаційних експертиз до нормалізації епідемічної
ситуації.

З повагою
В. о. Міністра

Марина Мруга 481-3267
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