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ВідЛ^- 2021р. № Керівникам органів управління
освітою територіальних гроіиад 

~-----------  -------------------------  області

Керівникам закладів вищої освіти

Керівникам закладів фахової 
передвищої освіти

Керівникам закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти

Керівникам закладів освіти і 
установ обласного
підпорядкування

Щодо встановлення «червоного»
рівня епідемічної небезпеки
поширення COVID-19 на території 
області

На виконання протоколу позачергового засідання обласної комісії з 
питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від 27.10. 2021 
№ 29 департамент освіти і науки облдержадміністрації повідомляє.

Обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних 
ситуацій, враховуючи рішення Державної комісії з питань техногенно-
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 27.10.2021 (протокол № 41),
за результатами розгляду порядку денного позачергового засідання

ВИРІШИЛА:
1.1. Відповідно до пункту з"* постанови Кабінету Міністрів України 

від 9.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження 
обмежувальних протиепідеміологічних заходів з метою запобігання поширенню 
на території України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненою 
коронавірусом SARS-CoV-2» встановити з 00 год. 00 хв. ЗО жовтня 2021 року 
«червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення гострої респіраторної 
хвороби COVID-19 спричиненою корона вірусом SARS-CoV-2 на всій території 
Львівської області.

1.2. Додатково до обмежувальних заходів визначених п. З постанови 
Кабінету Міністрів України від 9.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину



та запровадження обмежувальних протиепідеміологічних заходів з метою 
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 
С0УШ-19, спричиненою коронавірусом 8АК8-СоУ-2» запровадити на території 
Львівської області обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для 
«червоного» рівня епідемічної небезпеки поширення гострої респіраторної 
хвороби С0УГО-19, спричиненою коронавірусом 8АК8-СоУ-2, а саме, 
заборонити:

1) відвідування закладів освіти здобувачами освіти, крім здобувачів 
дошкільної освіти, учнів спеціальних закладів освіти та 1-4 класів закладів 
загальної середньої освіти, а також крім закладів освіти, усі працівники яких 
мають документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації; чи 
міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат, шо підтверджує 
вакцинацію від С0УЮ-19 однією дозою однодозної вакцини або двома дозами 
дводозної вакцини (зелені сертифікати), які включені Всесвітньою організацією 
охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних 
ситуаціях, негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової 
реакції або одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого 
підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних 
послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія);

2) проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, 
рекламних та інших) заходів, крім офіційних спортивних заходів, включених до 
Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів 
України, та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних 
клубів без глядачів за умови дотримання учасниками таких заходів відповідних 
санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового щоденного 
контролю за станом здоров’я учасників, заходів з атестації здобувачів, заходів з 
оцінювання якості освіти;

3) перебування без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема 
респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі 
виготовлених самостійно:

- на територіях закладів охорони здоров’я та освіти;
- в підземних переходах;
- на зупинках громадського транспорту;
- на інших територіях загального користування у разі неможливості 

дотримання фізичної дистанції не менше 1 метра.
Обмеження, передбачені підпунктами 1 та 2 не застосовуються за умови 

наявності у всіх учасників (відвідувачів, користувачів), крім осіб, які не досягли 
18 років, та організаторів заходу (співробітників закладу) негативного 
результату тестування на СОУШ-19 методом полімеразної ланцюгової реакції 
або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу 8АК8-СоУ-2, яке 
проведене не більш як за 72 години до здійснення заходу (відвідування закладу), 
або документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації.



міжнародного, внутрішнього сертифіката або іноземного сертифіката, що 
підтверджує вакцинацію від С0УШ-19 однією дозою однодозної вакцини або 
двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати), які включені 
Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для 
використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування 
методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної 
хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного 
вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка 
Порталу Дія (Дія).
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