
 
УКРАЇНА 

 

ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

МІСТА ТОРЕЦЬК ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 9 

 

НАКАЗ 

 

від 21.09.2021                  № 144 

 

Про запобігання поширенню  

гострої респіраторної хвороби СОVID-19,  

спричиненої короновірусом SARS-CoV-2 

в закладі 

 

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 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), постанови Головного 

державного санітарного лікаря України від 06.09.2021 № 10 «Про затвердження 

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

коронавірусної хвороби (COVID-19)», протоколу позачергового засідання  обласної комісії 

з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 21.09.2021 року  

№ 35, наказу управління освіти Торецької міської військово-цивільної адміністрації 

Бахмутського району Донецької області від 21.09.2021 № 113 «Про запобігання поширенню 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, в 

закладах освіти міста Торецька», у зв’язку з встановленням на території міста Торецьк 

Донецької області «жовтого» рівня епідемічної безпеки з 23 вересня 2021 року, 

 

Н А К А З У Ю: 

 

1. Дотримуватися обмежених протиепідемічних та карантинних заходів, передбачених для 

«жовтого» рівня епідемічної небезпеки, щодо запобігання поширенню гострої 

респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, а саме 

дотримання заборони: 

1.1. У період з 23 вересня 2021 року: 

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

релігійних, рекламних, наукових, освітніх, професійних тематичних та інших) 

заходів за участю більше однієї особи на 4 кв. метри площі будівлі або території 

(якщо захід проводиться на відкритому повітрі) або наповненістю залів понад дві 

третини місць (розміщення здійснюється з дотриманням заповнення двох рядів 

відвідувачами і одним порожнім рядом) у кожному окремому залі; проведення 

офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану 

фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, та матчів командних 

ігрових видів спорту професійних спортивних клубів із глядачами з наповненістю 

споруд, приміщень не більш як дві третини місць і за умови дотримання 

учасниками таких заходів відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та 

здійснення обов’язкового щоденного контролю за станом здоров’я учасників; 



- відвідування закладів освіти здобувачами освіти у разі, коли на самоізоляції через 

контакт з пацієнтом з підтвердженим випадком COVID-19 перебуває більш як 50 

відсотків здобувачів освіти та персоналу закладу освіти; 

-  проведення в закладах освіти масових заходів (вистав, свят, концертів) за участю 

здобувачів освіти з більше ніж однієї групи (класу) та за присутності глядачів 

(відвідувачів); 

- відвідування закладів освіти здобувачами освіти, крім закладів освіти, в яких не 

менш як 80 відсотків працівників мають документ, що підтверджує отримання 

повного курсу вакцинації, чи міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний 

сертифікат, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою дводозної 

вакцини (жовті сертифікати), або однією дозою однодозної вакцини чи двома 

дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати), які включені Всесвітньою 

організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в 

надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування методом полімеразної 

ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого 

підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, 

зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія); 

- діяльність спортивних залів, які не забезпечують можливість обмежити кількість 

відвідувачів у залі з розрахунку одна особа на 10 кв. метрів загальної площі 

приміщення, басейнів - більше ніж чотири особи на одній доріжці для 

індивідуальних занять або шість осіб для спортивно-тренувальних груп. 
    Відповід.: всі працівники 
    

2. Неухильно дотримуватись виконання постанови Головного державного санітарного 

лікаря України від 06.09.2021 року № 10 «Про затвердження протиепідемічних заходів у 

закладах освіти на період карантину у зв'язку поширенням коронавірусної хвороби 

(COVID-19)», з обов’язковим забезпеченням п.12 щодо необхідності передбачення у 

розкладі занять з визначенням різного часу початку та закінчення занять (перерв) для різних 

класів та груп. 

Відповідальні: Харківська Я.,  

  всі працівники 

 

3. Своєчасно впроваджувати протиепідемічні та карантинні заходи у закладі, в разі 

виявлення підтверджених випадків захворювання на COVID-19. 

                Відповідальні: медична сестра, 

          Чериканова Н. 

 

4. Провести інформаційно-роз’яснювальну роботу серед здобувачів освіти, 

працівників закладу та батьків щодо профілактики захворювання на гостру респіраторну 

хворобу COVID-19,  спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, і можливих наслідків 

захворювання; вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 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), у тому числі через 

соціальні мережі та інші канали інформації.  

Відповідальні: медична сестра, 

                          класні керівники 

 

5. Довести до відома батьків інформацію про діючий режим роботи  закладу. 

Відповідальні: Мартишевська Г. 



6. Посилити дезінфекційні заходи на робочих місцях, проводити температурний 

скринінг, підтримувати дотримання нормативних показників температури повітря та 

проводити наскрізне провітрювання в приміщеннях. 

Відповідальні: Чериканова Н., медична сестра 

 

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

    Відповідальна.: Ємельяненко В., Забазна С. 

 

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

В.о. директора закладу      Олена КУЛЬБАЧНА 

 

 

З наказом ознайомлені: див. на звороті сторінки 
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