
 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ  

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ  

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

НАКАЗ 

      

_06.04.2020_                                                Костянтинівка                                            №_059___  

                          

Про запровадження режиму надзвичайної ситуації 

у ліцеї «Ерудит» в зв’язку з оголошенням карантину 
 

 

 

Відповідно до листа МОН України від 06.04.2020 р. №1/9-189 , на виконання пунктів 1 

та 3 розпорядження КМ України від 25.03.2020 N 338-р “Про переведення єдиної державної 

системи цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації”, підпункту 3 пункту 13 

Положення про функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів та 

студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної 

системи цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

21.11.2016 N1400, з метою забезпечення стійкого функціонування об'єкту в умовах 

виникнення надзвичайної ситуації та збереження життя та здоров'я учасників освітнього 

процесу: 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Установити  в ліцеї режим надзвичайної ситуації функціональної підсистеми навчання учнів  

у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи 

цивільного захисту для запобігання поширенню медико-біологічної надзвичайної ситуації 

державного рівня, пов'язаної з поширенням на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2   з 06.04.2020. 

   

2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Донець І.М., завгоспу Рибці Н.Є.: 

 

1)  здійснити оповіщення учасників освітнього процесу та працівників ліцею про виникнення 

медико-біологічної надзвичайної ситуації державного рівня;  

 

2) здійснити заходи у межах та обсягах, що необхідні для ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації; 

 

3) інформувати учасників освітнього процесу та працівників  ліцею про визначення меж 

території карантину, наслідки, способи та методи захисту, а також впровадження 

профілактичних, протиепідемічних та інших заходів; 

 

4) за необхідності організувати взаємодію з територіальними формуваннями цивільного 

захисту з метою залучення об'єктових формувань цивільного захисту для проведення великих 

обсягів робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, зокрема проведення заходів із 

санітарної обробки людей, спеціальної обробки майна, одягу, транспорту та об'єктів.   

 

5) З метою інформування Міністерства охорони здоров'я України у разі виявлення порушень 

щодо відвідування закладів освіти, проведення масових заходів, а також у випадку 

захворювання учасників освітнього процесу, працівників закладів освіти, підприємств, 

установ та організацій, що належать до сфери управління МОН, терміново інформувати 



директора ліцею та  направляти повідомлення за підписом директора на електронну адресу: 

bezpeka@mon.gov.ua. 

 

3. Завгоспу ліцею Рибці Н.Є.: 

 

1) організувати в межах компетенції проведення дезінфекційних заходів у виробничих, 

навчальних, санітарно-побутових та інших приміщеннях, будівлях, спорудах, 

щоденної дезінфекції територій, що закріплені за ліцеєм. 

  

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор ліцею                                                             Світлана Неліпа 

 

 


