
 

 
 

ВІДДІЛ ОСВІТИ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ 

ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
НАГУЄВИЦЬКА СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА  І-ІІІ ст. 

ім. І. ФРАНКА 

вул. Спортивна 1, с. Нагуєвичі, Дрогобицького р-н.,Львівської обл., 82126 

E-mail:nszskim@gmail.com    Код ЄДРПОУ 20830330 

 

Наказ 
 

04.02.2022р.                                                                                                         № 01-04/ 

 

Про заходи щодо оголошення встановлення 

карантину та запровадження обмежувальних 

протиепідемічних заходів  у Нагуєвицькій  

СЗШ І-ІІІ ст. ім. Івана Франка 

  

На виконання протоколу позачергового засідання міської комісії з 

питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від 04.02.2022 

№ 4, 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» (із змінами), можливим різким ростом 

захворювання на сезонний Грип та ГРВІ та з метою протиепідемічних заходів, 

пов’язаних з поширенням захворювань серед учасників освітнього процесу, 
 

НАКАЗУЮ: 

 

1.   Заборонити проведення масових заходів у Нагуєвицькій СЗШ І-ІІІ ст. 

ім. Івана Франка. 

2.   Продовжити, до 00 год. 00 хв. 14.02.2022, освітній процес у 

Нагуєвицькій   СЗШ І-ІІІ ст. ім. Івана Франка з 1-11 класів на 

дистанційному навчанні. 

2.1. Організувати проведення роз'яснювальної роботи серед учасників 

освітнього процесу щодо правил поведінки під час карантину, в т.ч. 

рекомендувати батькам обмежити пересування у межах населеного пункту без 

необхідності та забезпечити перебування малолітніх дітей за місцем 



проживання; довести норми передбачені постановою КМУ  від 09 грудня 2020 

року № 1236 (із змінами).  

2.3. На час карантину рекомендувати організувати інші форми навчання, 

окрім очної з використанням електронних технологій навчання. 

2.4. Забезпечити неухильне дотримання дезінфекційного режиму в закладах 

освіти та провести заходи щодо економії енергоносіїв. 

2.5. Своєчасно виявляти та ізолювати осіб із симптомами захворюваності, 

терміново інформування про це відділ освіти. 

2.6. Організувати роботу працівників з  врахуванням карантинних заходів. 

2.7. Довести наказ до відома учасників освітнього процесу.  

 

3. Розмістити даний наказ на сайті школи. 

4. Координацію щодо виконання даного наказу покласти на заступників 

директора з НВР Корча І.М., Риб’як О.М. 

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 

 

 

 

 

 

Директор школи:                                                                          Т. М. Чапля 

 

 


