
Обласний спортивний ліцей в м. Костопіль Рівненської обласної ради 

 

Наказ 
 

від 22.09.2021                                                                                                       №111 

 

Про затвердження  обмежувальних  

протиепідемічних заходів 

в закладі освіти для протидії поширенню  

гострої респіраторної хвороби COVID-19,  

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 

 

 

На виконання листа управління освіти і науки Рівненської обласної 

державної адміністрації №вих-3901-10/01-09/21 від 22.09.2021року, протоколу 

позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій Рівненської області № 27 від 17 вересня 2021 року, з 

метою запобігання поширенню респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, відповідно до Закону України «Про захист 

населення від інфекційних хвороб», постанови Кабінету Міністрів України від 

09.12.2020 року № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження 

обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширення на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2» зі змінами, внесеними постановою Кабінету 

Міністрів України від 13.09.2021р № 954, 

 

 НАКАЗУЮ: 

 

1. Враховуючи, що на території Рівненської області встановлений «зелений»  

рівень епідемічної небезпеки з 20 вересня 2021 року, всім учасникам освітнього 

процесу закладу освіти дотримуватися виконання відповідних протиепідемічних 

заходів пункту 1 підпунктів 1, 2, 3, 7, 8 протоколу позачергового засідання комісії 

з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Рівненської 

області № 27 від 17 вересня 2021 року.  

   (Додаток 1,   Протокол позачергового засідання комісії з питань техногенно- 

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Рівненської області № 27 від 17 

вересня 2021 року). 

 

2. Всім працівникам закладу освіти забезпечити наявність документа, що 

підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19,  

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 

 

3. У разі встановлення «жовтого» або «помаранчевого» рівнів епідемічної 

небезпеки на території Рівненської області, додатково до заборон, передбачених 

пунктом 1 цього наказу учасникам освітнього процесу ліцею неухильно 

дотримуватись обмежувальних заходів, зазначених у  пункті 2 підпункти 3, 4, 5, 



6, 9 протоколу позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій Рівненської області № 27 від 17 вересня 2021 

року. 

 

4. При встановленні на території області «червоного» рівня епідемічної 

небезпеки, додатково до обмежувальних протиепідемічних заходів, 

передбачених пунктом 2 протоколу позачергового засідання комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Рівненської області № 

27 від 17 вересня 2021 року, усім учасникам освітнього процесу спортивного 

ліцею забезпечити виконання пункту 4 підпунктів 7, 9, 10, 11, 14, 15 цього 

протоколу. 

 

5.  Забезпечити подання звітності про виконання підпункту 1 пункту 9 протоколу 

позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій Рівненської області № 27 від 17 вересня 2021 року до 

управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації  

                                                                                                                 Мельник М.І. 

 

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Директор  ліцею                                                                        Захожий  С.Б. 
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