
КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИШНІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №2 

 

НАКАЗ 

 

01.09.2020           №70 

 

Про продовження карантину 

 

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», 

«Про захист населення від інфекційних хвороб», на виконання постанови 

Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року №641 «Про встановлення 

карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на 

території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами), розпоряджень 

Київської обласної державної адміністрації від 31 липня 2020 року № 368  

«Про встановлення карантину та запровадження посилених 

протиепідемічних заходів на території Київської області або її окремих 

адміністративно-територіальних одиницях із значним поширенням гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»,  

від 01 вересня 2020 року «Про внесення змін до розпорядження голови 

Київської обласної державної адміністрації від 31 липня 2020 року №368», 

наказу депатраменту освіти і науки Київської обласної державної 

адміністрації від 01 вересня 2020 року № 149 «Про внесення змін до наказу 

департаменту освіти і науки  від 31 липня 2020 року № 139», наказу відділу 

освіти Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської 

області від 01 вересня 2020 року № 243 «Про продовження карантину» та  з 

метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом  SARS-CoV-2, 

 

Н А К А З У Ю: 

 

1. Установити з 1 вересня до 31 жовтня 2020 року карантин у 

закладі освіти, продовживши дію карантину, установленого постановами 

Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та від 20 травня 2020 

року № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню 

на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2». 

 

2. Працівникам закладу, педагогічному колективу, учасникам 

освітнього процесу у своїй діяльності керуватися наказом по школі від 26 



серпня 2020 року № 50 «Про запровадження посилених протиепідемічних 

заходів у закладі освіти, передбачених для «помаранчевого» рівня 

епідемічної небезпеки» 

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою 

. 

 

Директор школи              Т. Пашинська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


