
УКРАЇНА 

Чернівецька міська рада 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ГІМНАЗІЯ № 6 «БЕРЕГИНЯ» 
 

НАКАЗ 

 

04.02.2022 р.                                                                                                  № 58 

 

Про внесення змін до наказу 

Чернівецької гімназії № 6 

«Берегиня» від 03.02.2022 р. №57 

«Про роботу Чернівецької гімназії 

№ 6 «Берегиня»  Чернівецької 

територіальної громади у період 

обмежувальних протиепідемічних 

заходів» 

 

 Відповідно до протокольного рішення позачергового засідання міської 

постійно діючої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій м. Чернівців  від 04.02.2022 року №3 «Про розвиток 

епідемічної ситуації на території Чернівецької міської територіальної 

громади зумовленої гострою респіраторною хворобою COVID-19, 

спричиненою коронавірусом SARS-CоV-2», наказу управлінння освіти від 

04.02.2022 р. № 30 «Про внесення змін до наказу управління освіти від 

03.02.2022 р. №28 «Про роботу закладів загальної середньої та позашкільної 

освіти Чернівецької територіальної громади у період обмежувальних 

протиепідемічних заходів», у зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації у 

Чернівецькій області 

 

Н А К А З У Ю: 

1. Внести зміни до пункту 1 наказу Чернівецької гімназії № 6 «Берегиня» 

від 03.02.2022 р. №57 «Про роботу Чернівецької гімназії № 6 «Берегиня» 

Чернівецької територіальної громади у період обмежувальних 

протиепідемічних заходів», виклавши його у наступній редакції: 

«Продовжити дистанційну форму навчання з 07.02. 2022 р. по 11.02.2022 р. 

для  здобувачів освіти, крім учнів 1-4 класів». 

2. Пункт 2 наказу Чернівецької гімназії № 6 «Берегиня» від 03.02.2022 р. 

№57 «Про роботу Чернівецької гімназії № 6 «Берегиня» Чернівецької 

територіальної громади у період обмежувальних протиепідемічних заходів» 

доповнити наступними підпунктами:  

2.3. Забезпечити проведення санітарно-освітньої та роз’яснювальної роботи 

серед учнів, батьків, персоналу з питань попередження масового 

розповсюдження гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, 

і гострих респіраторних захворювань.  

2.4. Продовжити проведення в закладі щоденного моніторингу 

захворюваності на гострі респіраторні інфекції.  



2.5.  За результатами моніторингу захворюваності при ускладненні 

епідемічної ситуації невідкладно приймати рішення та вносити подання до 

управління освіти з метою запровадження особливих умов та форм навчання, 

посиленого протиепідемічного режиму в установах, спрямованих на 

запобігання поширенню захворюваності.» 

3. Наказ розмістити на інформаційному сайті закладу. 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор                                                                        Галина КАПУСТЯК 
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