
 

 

 
УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОСВІТИ  І  НАУКИ 

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

СТАРОПРИЛУЦЬКА  СПЕЦІАЛЬНА  ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ  ШКОЛА-ІНТЕРНАТ 

Липовецького району Вінницької обласної Ради 

 

Н А К А З 

 
25.03.2020                                                                                        № 36 

 

 
Про продовження карантинних заходів 

 
      На виконання наказу Департаменту освіти і науки Вінницької ОДА  від  

03 березня 2020  року № 147 «Про продовження карантинних заходів в 

закладах освіти області»,  постанови Кабінету Міністрів України від 11 

березня 2020 року №211 «Про запобігання поширенню на території України 

коронавірусу COVID – 19»,  від 25 березня 2020 року № 239 «Зміни, що 

вносяться до актів Кабінету Міністрів України» ,  враховуючи вимоги 

Розпорядження КМУ від 25 березня 2020 року № 338 – р «Про  переведення  

єдиної державної системи цивільного захисту у режим надзвичайної 

ситуації», 

 

НАКАЗУЮ:  

1. Продовжити карантин в школі – інтернаті до 24 квітня 2020 року. 

2. Забезпечити виконання усіх заходів працівниками  школи, 

передбачених вимогами наказу  МОН України від 16.03.2020 року № 

406 «Про організаційні заходи для запобігання поширенню корона 

вірусу COVID – 19 », наказу Департаменту освіти і науки Вінницької 

ОДА від 12.03. 2020 року № 127 «Про призупинення освітнього 

процесу в закладах освіти області»: 

2.1. Заборонити з 06 до 24 квітня 2020 року: 

   перебувати в громадських місцях без вдягнутих засобів 

індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної 

маски, у тому числі виготовлених самостійно; 

 переміщатися  групою осіб у кількості більше ніж дві 

особи, крім випадків службової необхідності та 

супроводження осіб, які не досягли 14 років, батьками, 



усиновлювачами, опікунами, піклувальниками, 

прийомними батьками, батьками-вихователями, іншими 

особами відповідно до закону або повнолітніми родичами 

дитини; 

 перебувати в громадських місцях осіб, які не досягли 14 

років, без супроводу батьків, усиновлювачів, опікунів, 

піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, 

інших осіб відповідно до закону або повнолітніх родичів 

дитини; 

 відвідувати  заклад її здобувачами; 

 відвідувати парки, сквери, зони відпочинку, лісопаркові та 

прибережні зони, крім вигулу домашніх тварин однією 

особою та в разі службової необхідності; 

  відвідувати  спортивні та дитячі майданчики; 

 проводити   масові (культурні, розважальні, спортивнві, 

соціальні,  ) заходи, крім заходів, необхідних для 

забезпечення роботи органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування, за умови забезпечення 

учасників засобами індивідуального захисту, зокрема 

респіраторами або захисними масками, у тому числі 

виготовленими самостійно, а також дотримання 

відповідних санітарних та протиепідемічних заходів; 

 перебувати на вулиці без документів, що посвідчують 

особу; 

 самовільно залишати місця обсервації (ізоляції); 

3. Встановити, що особами, які потребують самоізоляції, є: 

 особи, які мали контакт з хворим на COVID-19, крім осіб, 

які перебували у засобах індивідуального захисту у зв’язку 

з виконанням службових обов’язків; 

 особи, щодо яких є підозра на інфікування, або особи, які 

хворіють на COVID-19 та не потребують госпіталізації; 

 особи, які досягли 60-річного віку; 

 4. У разі призначення зобов’язання щодо самоізоляції: 

 особа зазначає місце своєї самоізоляції та інформацію про засоби 

зв’язку (номер телефону), короткі відомості про стан здоров’я та 

хронічні захворювання на час самоізоляції (за згодою особи); 

 за надання неправдивих відомостей про місце своєї самоізоляції, 

інформації про засоби зв’язку, недотримання режиму самоізоляції 

особу буде притягнуто до адміністративної відповідальності, а у 

випадку порушення режиму самоізоляції, що призвело до тяжких 



наслідків, в тому числі смерті третіх осіб, до кримінальної 

відповідальності. 

 До відповідних інформаційних систем (зокрема до мобільного додатка 

Єдиного державного веб-порталу електронних послуг) вноситься 

інформація про прізвище, ім’я, по батькові особи, дату її народження, 

місце самоізоляції та засоби зв’язку (номер телефону), чи особа 

проживає сама, чи є можливість піклування про неї іншими особами в 

період самоізоляції. За згодою особи також вносяться короткі 

відомості про хронічні захворювання та стан здоров’я на час 

самоізоляції. 

 5. Встановити, що особами, які потребують самоіоляції, є: 

 особи, які мали контакт з хворим на COVID-19, крім осіб, які 

перебували у засобах індивідуального захисту у зв’язку з виконанням 

службових обов’язків; 

 особи, щодо яких є підозра на інфікування, або особи, які хворіють 

на COVID-19 та не потребують госпіталізації; 

 особи, які досягли 60-річного віку; 

 Лікуючий лікар хворого або особи з підозрою на інфікування  

COVID-19 визначає строк самоізоляції на підставі галузевих 

стандартів у сфері охорони здоров’я. Працівники державних установ 

Міністерства охорони здоров’я епідеміологічного профілю 

визначають персональний перелік осіб, які потребують самоізоляції у 

зв’язку з контактом з хворим на COVID-19 та вносять інформацію до 

відповідних інформаційних систем. 

6.  У разі призначення зобов’язання щодо самоізоляції: 

 особа зазначає місце своєї самоізоляції та інформацію про засоби 

зв’язку (номер телефону), короткі відомості про стан здоров’я та 

хронічні захворювання на час самоізоляції (за згодою особи); 

 повідомляється, що за надання неправдивих відомостей про місце своєї 

самоізоляції, інформації про засоби зв’язку, недотримання режиму 

самоізоляції особу буде притягнуто до адміністративної 

відповідальності, а у випадку порушення режиму самоізоляції, що 

призвело до тяжких наслідків, в тому числі смерті третіх осіб, до 

кримінальної відповідальності. 

 До відповідних інформаційних систем (зокрема до мобільного додатка 

Єдиного державного веб-порталу електронних послуг) вноситься 

інформація про прізвище, ім’я, по батькові особи, дату її народження, 

місце самоізоляції та засоби зв’язку (номер телефону), чи особа 

проживає сама, чи є можливість піклування про неї іншими особами в 

період самоізоляції. За згодою особи також вносяться короткі 

відомості про хронічні захворювання та стан здоров’я на час 

самоізоляції. 



 Особи, які потребують самоізоляції, можуть внести самостійно 

інформацію до мобільного додатка Єдиного державного веб-порталу 

електронних послуг за умови наявності технічної можливості. 

 Особи, які потребують самоізоляції, зобов’язані постійно перебувати у 

визначеному ними місці самоізоляції, утримуватися від контакту з 

іншими особами, крім тих, з якими спільно проживають. 

 Особам, які потребують самоізоляції (крім осіб, які хворі на  

COVID-19) та заявили про неможливість забезпечення піклування 

про них у період самоізоляції іншими особами, дозволяється 

відвідування місць торгівлі продуктами харчування, засобами гігієни, 

лікарськими засобами, медичними виробами, які розміщені на 

відстані не більше ніж 2 кілометри від місця самоізоляції, за умови 

використання засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів 

або захисних масок без клапану видиху. 

 Переміщення осіб, які не досягли 14 років, здійснюється у супроводі 

батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, 

батьків-вихователів, інших осіб відповідно до закону за умови 

дотриманням вимог, визначених цим пунктом. 

 Особам, які потребують самоізоляції (крім осіб, які хворі на  

COVID-19) та заявили про неможливість забезпечення піклування 

про них у період самоізоляції іншими особами, дозволяється двічі на 

день вигул домашніх тварин. 

 У невідкладних станах особа, яка перебуває на самоізоляції, 

звертається за екстреною медичною допомогою. 

 Контроль за дотриманням режиму самоізоляції здійснюється 

працівниками Національної поліції та Національної гвардії, 

працівниками державних установ Міністерства охорони здоров’я 

епідеміологічного профілю, уповноваженими органами місцевого 

самоврядування посадовими особами, у тому числі з використанням 

мобільного додатка Єдиного державного веб-порталу електронних 

послуг. 

 7. Установити, що обов’язковій госпіталізації до обсерваторів 

(ізоляторів),  підлягають: 

 особи, які заявили про добровільну госпіталізацію до обсерватора 

(ізолятора) у зв’язку з неможливістю дотримання вимог самоізоляції; 

 особи, які двічі порушили умови самоізоляції (крім осіб, визначених 

абзацом четвертим пункту 4 цієї постанови); 

 особи, які мали контакт із хворими або мають ознаки інфікування 

COVID-19 та відмовляються від медичного обстеження, за 

направленням лікуючого лікаря; 

      Строк обсервації становить 14 днів. 



 Діти, які не досягли 12 років, підлягають госпіталізації до 

обсерватора (ізолятора) разом з одним із батьків, усиновлювачів, 

опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, 

інших осіб відповідно до закону. 

 Госпіталізація до обсерваторів та/або ізоляторів осіб, визначених у 

цьому пункті, забезпечується в межах компетенції Міністерством 

інфраструктури, Міністерством розвитку громад та територій і 

Міністерством охорони здоров’я. 

 Особа, яка має ознаки захворювання на COVID-19, підлягає  

обов’язковому медичному огляду, за результатами якого може бути 

направлена на самоізоляцію.  

   Особа підлягає обов’язковому медичному огляду, за результатами 

якого може бути направлена на самоізоляцію.  

  

8. На час дії карантину забезпечити: 

 позмінну роботу працівників та/або за можливості віддалену роботу 

в режимі реального часу через Інтернет; 

 

 дотримання відстані не менше ніж 1,5 метра між відвідувачами, які 

очікують дозволу на вхід до приміщень; 

9. Повідомити працівників школи – інтернату про подовження карантину та 

змін, що вносяться до постанови КМУ від 11.03.2020 №211 через інтернет та 

мобільні телефони. 

(відповідальні заступники директора) 

10. Контроль за виконання даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

Директор школи -інтернату                                                      Юрій  Косач 

 

 

З наказом ознайомлені: ______________ Т.К. Шахно 

                                         ______________ Н.Ф. Хацьола 

                                         ______________ Л.В. Клебан 

                               

 

 


