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Про організацію освітнього процесу 

в закладі освіти в умовах «червоного» рівня 

епідемічної небезпеки 

№ jof-o 

На виконання 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» (із змінами), пункту 5 протоколу Постійної 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28.10.2021 № 

68, наказу Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) від 29.10.2021 № 166 «Про організацію освітнього процесу 

в закладах освіти міста Києва в умовах «червоного» рівня епідемічної небезпеки», наказу 

управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 

29.10.2021р. № 224 «Про організацію освітнього процесу в закладах освіти» Дніпровського 

району міста Києва в умовах «червоного» рівня епідемічної небезпеки та у зв'язку з 

встановленням у місті Києві з 00:00 годин 01 листопада 2021 року «червоного» рівня 

епідемічної небезпеки поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2. 

НАКАЗУЮ: 

1. Організувати освітній процес у закладі освіти в дистанційному режимі з 01 листопада 

2021 року, крім закладу дошкільної освіти, усі працівники, які мають документ, що 

підтверджує отримання повного курсу вакцинації; чи міжнародний, внутрішній сертифікат 

або іноземний сертифікат, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою 

однодозної вакцини або двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати), які включені 
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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). 

2. Заступникам директора з НВР Ященко Т.І., Тетьорі Н.В., Сенченко Б.М. 

2.1. Посилити контроль за проведенням навчальних занять, виконанням освітніх програм у 

спосіб, що схвалений педагогічною радою закладу освіти. 

2.2. Провести широку інформаційну кампанію щодо організації освітнього процесу з 

використанням технологій дистанційного навчання, можливості використання електронних 

освітніх ресурсів для забезпечення неперервного навчання тощо. Розмістити зазначену вище 

інформацію на сайті закладу освіти; 

3. Старшим медичним сестрам Григораш Н.В. та Березюк JI.C. посилити контроль: 

3.1.3а дотриманням протиепідемічних та санітарно-гігієнічних заходів у закладі освіти. 

3.2. За проведенням обов'язкових профілактичних щеплень працівників закладу освіти проти 

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

період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України. 

4. Обмежити доступ сторонніх осіб у приміщення закладу освіти. 

5. Перевести в онлайн-формат і проведення нарадчих заходів, робочих зустрічей тощо до 

покращення епідемічної ситуації. 

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників директора з НВР Ященко Т.І., 

Тетьору Н.В. та Сенченко Б.М. 

В. о. директора 

З наказам ознайом 

Лариса ОСТРОЖИНСЬКА 
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