
 
УКРАЇНА 

 

ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

МІСТА ТОРЕЦЬК ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 9 

 

НАКАЗ 

 

від 01.09.2021                  № 121 

 

Про запобігання поширенню  

гострої респіраторної хвороби СОVID-19,  

спричиненої короновірусом SARS-CoV-2 

в закладі 

 

На виконання наказу управління освіти Торецької міської військово-цивільної 

адміністрації Бахмутського району Донецької області від 27.08.2021 № 100 «Про 

запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, в закладах освіти міста Торецька», постанови Головного 

державного санітарного лікаря України від 26.06.2021 № 9 «Про затвердження 

протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку з поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID-19)»,  у зв’язку з встановленням на території міста Торецьк 

«зеленого» рівня епідемічної небезпеки з 01.09.2021 року, 

 

Н А К А З У Ю: 

 

1. Всім учасникам навчального процесу закладу загальної середньої освіти у межах 

повноважень забезпечити: 

 

1.1. Дотримання адаптивного карантину до 01 жовтня 2021 pоку. 

 

1.2. Виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 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» (зі змінами), суворе дотримання 

протиепідемічних та карантинних заходів та постійний дієвий контроль за їх дотриманням. 

 

1.3. Здійснення на території закладу загальної середньої освіти карантинних 

(протиепідемічних) заходів з COVID-19 щодо запобігання поширенню гострої 

респіраторної хвороби СОVID-19 відповідно до «зеленого» рівня небезпеки з 01.09.2021 

року згідно з Постановою Кабінету Міністрів України  від 11 серпня 2021 року № 855 «Про 

внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України», а саме дотримання заборони: 

-  проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, соціальних, освітніх, 

професійних тематичних та інших) заходів без одягнутих усіма учасниками та 

організаторами заходу засобів індивідуального захисту, зокрема захисних масок або 

респіраторів, які закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно.  

Обмеження, передбачені цим підпунктом, не застосовуються за умови наявності в усіх 

учасників та організаторів заходу негативного результату тестування на COVID-19 методом 

полімеразної ланцюгової реакції або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу 



SARS-CoV-2, яке проведене не більш як за 72 години до здійснення заходу, або документа, що 

підтверджує отримання повного курсу вакцинації. чи міжнародного, внутрішнього COVID-

сертифіката України, виданого в Україні відповідно до Порядку формування та використання 

сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання 

особи від зазначеної хвороби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  

від 29 червня 2021 р. № 677. 

 

1.4.Впровадження та неухильне виконання постанови Головного державного 

санітарного лікаря України від 26.06.2021 року № 9 «Про затвердження 

протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв'язку 

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)». 

 

1.5.Своєчасне впровадження протиепідемічних та карантинних заходів у закладі в разі 

виявлення підтверджених випадків захворювання на COVID-19. 

 

1.6.Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи, у тому числі через соціальні 

мережи та інші канали інформації, у закладі із залученням експертів, представників 

заінтересованих інститутів громадського суспільства, у тому числі молодіжних 

громадських організацій, лідерів думок, міжнародних організацій щодо 

профілактики захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, і можливих наслідків захворювання; вимог постанови 

кабінету Міністрів України від 09 грудня 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» (зі змінами). 

 

2. Наказ  розмістити  на  офіційному  веб-сайті  закладу (http://school-9.at.ua). 

    Відповідальна.: Ємельяненко В., Забазна С. 

 

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

В.о. директора закладу      Олена КУЛЬБАЧНА 

 

 

З наказом ознайомлені: див. на звороті сторінки 
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