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Керівникам закладів загальної
середньої освіти та заклади
позашкільної освіти

Про проведення Всеукраїнського
дня прибирання
Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 03.09.2020
№6/1071-20 управління освіти Чернівецької міської ради інформує, що
Громадська організація «Всеукраїнський молодіжний рух «Let's do it Ukraine» з
01 до 19 вересня 2020 року проводить Всеукраїнський день прибирання.
Цього року акція відбудеться із дотриманням карантинних норм та
правил техніки безпеки. Обов’язковою вимогою є наявність захисних масок,
рукавичок та врахування соціальної дистанції. У зв'язку з цим Всеукраїнський
молодіжний рух «Let’s do it Ukraine» пропонує три форми участі:
• Індивідуальні прибирання, що передбачають прибирання із друзями
або родиною. Після прибирання важливо донести зібране до найближчого
сміттєвого баку. За можливості - відсортувати зібране і здати в найближчий
пункт прийому вторинної сировини. Збиратися в групи можна, але кількість
учасників має бути обмежена, а площа - достатньо велика для дотримання
соціальної дистанції. Вітаються фото на локаціях до і після прибирання та з
відмітками організаторів у соціальних мережах #побачивприбери
#letsdoitukraine'#worldcleanupday, щоб бути прикладом для інших. Результати
прибирань будуть зафіксовані на сайті letsdoitukraine.org.
• Цифрове очищення. Нову форму прибирання можна реалізувати в
будь-якому зручному місці та в будь-який час. Видалення зайвої інформації зі
своїх гаджетів дозволить розвантажити центри баз даних, на підтримку яких
витрачається величезна кількість енергії.
• Картографування. Встановити безкоштовний мобільний додаток
«TrashOut» та відмічати забруднені й очищенні території.
Детальна інформація - за тел.: (097) 928-98-70; (093) 030-73-03, на сайті
https://letsdoitukraine.org/, e-mail: dupresscenter@gmail.com .
Обласний координатор Чернівецької області - Богдана Садомська (067)
679-39-97, e-mail: dana.sadomska@ukr.net.
Принагідно звертаємо увагу на необхідність неухильного дотримання
вимог постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641

«Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних
заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби
СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2» (зі змінами від
26.08.2020) в частині забезпечення безпечних умов навчання дітей.
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