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Директорам обласних, міських та
районних екологонатуралістичних центрів
(станцій юних натуралістів
Щодо підготовки закладів освіти
до нового навчального року та
опалювального сезону в умовах
адаптивного карантину
На виконання листа Міністерства освіти і науки України від 29.07.2020
№ 1\9-406 відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 22
липня 2020 р. № 641 «Про встановлення карантину та запровадження
посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням
гострої респіраторної хвороби coVID-19, спричиненої коронавірусом SARSCoV-2» з метою запобігання поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді інформує, що з
1 серпня 2020 р. до 31 серпня 2020 р. на території областей та міста Києва із
урахуванням епідемічної ситуації в регіоні, продовжено дію карантину,
встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р.
№ 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».
На виконання 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 № 1400, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 14 грудня 2016 р. за № 1623/29752, з урахуванням вимог наказу
Міністерства освіти і науки України 16.03.2020 № 406 «Про організаційні
заходи для запобігання поширенню короновірусу COVID-19», з метою
забезпечення стійкого функціонування об'єктів освіти в умовах виникнення
надзвичайної ситуації, збереження життя та здоров'я учасників освітнього
процесу пропонується:
1) продовжити дію режиму надзвичайної ситуації функціональної
підсистеми навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям 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-23B.
2) здійснити заходи в межах компетенції та обсягах, що необхідні для
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
На виконання підпункту 14 пункту 2 розділу III та підпункту 5 пункту 1
розділу IV Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки
життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017 №
1669 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 січня 2018 р. №
100/31552, просимо врахувати в роботі інструктивно-методичні матеріали щодо
порядку підготовки закладу освіти до нового навчального року та
опалювального сезону з питань цивільного захисту, охорони праці та безпеки
життєдіяльності. Ознайомитись з матеріалами можна за посиланням:
https://mon.gov.ua/storage/app/media/civilniy-zahist/2020/07/30/2dodatok-do-lista-mon19406pidgotovka-do-novogo-navchalnogo-roku.pdf .
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