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НАКАЗ

01.03.2021 с.Требухів № 01-04/35-од

Про продовження карантину 

та вжиття заходів

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2021 р. № 104, 

якою були внесені зміни постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 

2020р. № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 

протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АІ18- 

СоУ-2» - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 5 

лютого 2021 р. № 83, листа управління освіти і науки Броварської міської ради 

Київської області від 26.02.2021р. № 01-08-01/256 «Про рішення комісії ТЕБ 

(протокол № 6)» та з метою запобігання поширення короновірусної інфекції

НАКАЗУЮ:

1. Продовжити дію карантину з 24.02.2021р. до 31.04.2021р.

2. На період дії карантину заборонити:

- перебування в навчальному закладі без вдягнутих засобів індивідуального 

захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рог, у 

тому числі виготовлених самостійно;

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

освітніх та інших) заходів за участю більше однієї особи на 4 кв. метрів площі 

будівлі або території (якщо захід проводиться на відкритому повітрі);



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

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

(відвідувачів);

- відвідування навчального закладу здобувачами освіти у разі, коли на 

самоізоляції через контакт з пацієнтом з підтвердженим випадком СОУЮ-19 

перебуває більш як 50 відсотків здобувачів освіти та працівників закладу.

3. Заступникам директора школи з навчально-виховної роботи Білоног Г.В., 

Оксюті Л.П., заступнику директора школи з господарської роботи Менжезі Н.М. 

довести до відома працівників, учнів та їх батьків наказ «Про продовження 

карантину та вжиття заходів».

4. Вчителю інформатики Мельніченко В.В. розмістити на сайті навчального 

закладу наказ «Про продовження карантину та вжиття заходів».

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
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Директор школи С.М. Хромець


