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В доповнення до наказу NЬ 55/осн
вiд 10 берзня 2021 року

З метою недопущенIuI розповсюдження гострlLх респiраторшLх хвороб
серед учасникiв освiтнього процесу в коледжi та в доповнення до Haкitзy Ns 55
вiд 10 березrrя 2021r року кПро встановленюI карантину та запровадження
обмежувtlJIьних протиепiдемiчних заходiв з метою запобiганнrl поширенню на
територii Украiни гостроi респiраторноi хвороби COVID-I9, спричиненоi
KopoHaBipycoм SARS-CoV-2)

I]АКАЗУЮ:

l Заступнику директора з НВР Великоднiй О.В. продовжити проведеннrI
навчiLльних з€lнrlть з 29 березпя по 02 квiтня 2021р. з використаннlIм
технологiй дистанцiйноi освiти, irrTepHeT - pecypciB.

2 Заступнику директора з НВР Велркоднiй О.В., заступнику директора з
НВР Винокуровiй I. та методисту вiддiлення Смiрновiй Л.Ю. забезпечити
iнформуванЕя викJIадачiв та спiвробiтникiв про тимчасовi змiни в проведеннi
освiтнього процесу в коледжi.

3 Завiдувачам вiддiлень Ребровiй О.В., Сайгак K.I. забезпечити
iнформуваннll студеrrгiв та iх батькiв про тимчасовi змiни в проведеннi
освiтнього процесу в коледжi та роз'яснювulJIьну роботу щодо попередженнrI та
профiлактики захворюваностi, caHiTapHoT гiгiени, технiки безпеки тощо,

4 Застушrику директора з НВР Винокуровiй LB. забезпечити проведення
нztвчiulьнрD( rтрактик кОфiснi пакети прикладних програм) в навчальнiй
лабораторii Ns 40 та кГIроектувtlння мiкроконтролерних пристроiв> в
навчЕlльнiй лабораторii Ns 5 в групi ТК 18-1 (19-11) вiдповiдно до графiку



освiтнъого процесу з дотриманням санiтарних та протиепiдемiологiчних норм,
спрямованих на запобiганшI поширенню iнфекцiйних хвороб.

5 Заступнику директора з АГР Кошелюку Р.О., завiдувачу господарством
Мiрошнiченкo Л.А., в.о.завiдувача гуртожитком Скидан К.В. забезпечити
виконаннrI санiтарних та протиепiдемiологiчних заходiв, спрямованих на
запобiгання поширенню iнфекцiйrтих хвороб на територii коледжу та
гуртожитку.

6 Заступнику директора з НВР Винокуровй I.B. забезпечttти
оприJIюдненtuI даного наказу на саfrгi коледжу.

7 Коrrгроль за виконilнItям дЕlного наказу з€tлишчlю за собою.
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Слободянник О.О. - голова ППО ВСП ЗФККТ

НУ кЗапорiзька Полiтехн iKarЙJ
Павлов В.А. - голова студентськоi_ 'n"7

РаДИ КОЛеДЖУ ,rr*

ознайомленi:
Реброва О.В.
CafoaK K.l
Скидан К.В.
Федоршrrина К.П.
HiKiTeHKo А.С.
Малiновський о.В.
CMipHoBa Л.Ю.
Мiрошнiченко Л.А.
Велlжодrий О.В.
Теребiнов О.В.


