
П Р О Т О К О Л  №41
засідання спеціальної комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 

природного характеру місцевого рівня

09.02.2022 м. Дніпро

Головував: заступник міського голови, директор департаменту соціальної 
політики Дніпровської міської ради, заступник голови комісії 
Підлубний Е. С.

Присутні: члени комісії (за окремим списком)

Слухали: Про заходи із запобігання поширенню на території міста Дніпра 
гострої респіраторної хвороби СОУШ-19

Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 09 грудня 
2020 року № 1236 “Про встановлення карантину та запровадження
обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на 
території України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої 
коронавірусом 8АИ8-СоУ-2” (із змінами, далі -  Постанова КМУ № 1236), 
інформацією щодо зростання захворюваності від Відокремленого структурного 
підрозділу «Дніпропетровський районний відділ ДУ «Дніпропетровський 
обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» комісія

В И Р І Ш И Л А :

1. Керівникам комунальних закладів дошкільної та загальної середньої 
освіти міської ради забезпечити виконання постанов головного державного 
санітарного лікаря України від 25.08.2021 № 8 «Про затвердження
протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у 
зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОУГО-19)» та від 06.09.2021 
№ 10 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період 
карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОУТО-19)»

Термін: на період карантину

2. Керівникам комунальних закладів загальної середньої освГти міської 
ради:

2.1 Організувати освітній процес для здобувачів базової та повної 
загальної середньої освіти (5-11 класи) з використанням технологій 
дистанційного навчання

Термін: з 10.02.2022 по 11.02.2022 включно
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2.2 Роботу початкової школи (1-4 класи) забезпечити в звичайному режимі 
з дотриманням протиепідемічних заходів, зокрема:

заборонити відвідування закладів освіти здобувачами освіти у разі, коли на 
самоізоляції через контакт з пацієнтом з підтвердженим випадком СОУГО-19 
перебуває більш як 50 відсотків здобувачів освіти та персоналу закладу освіти;

призупиняти освітній процес в окремих класах або закладах освіти у разі 
захворювання на грип та/або ГРВІ більше, ніж 20 % дітей в одному класі від 
чисельності здобувачів класу.

3. Керівникам комунальних закладів дошкільної освіти міської ради 
забезпечити роботу закладів у звичайному режимі з дотриманням 
протиепідемічних заходів

Термін: на період карантину

Термін: на період карантину

Заступник голови комісії Едуард ШДЛУБНИИ

Секретар комісії Яна РУДЕНКО


