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Про органiзацiю освiтнього процесу

З метою недогryщення розповсюджешuI гострих респiраторrих хвороб
серед учаснlлсiв освiтнього процесу в коледжi, виконання Постанови КМУ
Nsl23б вiд 09,|2.2020 кПро встЕlновлення карантину та запровадженнJI
обмежув€lJIьних протиепiдемiчних заходiв з метою запобiгання поширенню на
територii Украiни гостроi респiраторноi хвороби COVID - 19, спричиненоi
корона BipycoM SARS-CoV-2) (зi змiнами, внесеними постановою КМУ вiд
23.03.2021 р. Ns 230 <Про BHeceHHrI змiн до Постанови КМУ }{Ь 1236 вiд
а9,П.2020>), протокольним рiшенням регiональноI KoMiciT з питалrь техногенно-
екологiчноi безпеки та надзврrчайних сtа"гуаuiй Запорiзькоi областi вИ
25.0З.2021 М 8, рекомендацiй МОНУ

НАКАЗУЮ:

1 Заступнику директора з НВР Великоднiй О.В. продовжити проведення
навч€lльних з€l}ulть в коледжi з 05'квiтня по 09 квiтня 202|р, з використанням
технологiй дистанцiйноТ освiти, iHTepHeT - pecypciB, враховуючи необхiднiстъ
мiнiмiзацii безпосереднiх фiзичних KoHTaKTiB мiж гIасниками освiтнього
процесу.

2 Заступнику директора з НВР Великоднiй О.В., застуIIнику директора з
НВР Винокуровiй I. та методисту вiддiлешrя Смiрновiй Л.Ю. забезпечрrги
iнформування викладачiв та спiвробiтникiв про тимчасовi змiни в проведеннi
освiтнього процесу в коледжi.

З Завiдувачам вiддiлень Ребровiй О.В., Сайгак K.I. забезпечити
iнформуваннrl студентiв та ix батькiв про тимчасовi змiни в проведеннi



освiтнъого lтроцесу в коледжi та роз'яснювальну роботу щодо попередкення та
запобiганrrя захворюваностi, сшriтарноi гiгi ени, технiки безпеки тощо.

4 Заступrштку дIФектора з НВР Винокуровiй I.B. забезпечrги проведеннrI
навч€tльних прilктlж вiдповiдно ло графiку освiтrъого процесу з дотриманням
caHiTapHro< та гrротиепiдемiологiчrшх норм, сцрrlмованIlr( на запобiгаl*lя
пошIФенlпо iнфекцйних хвороб.

5 Заступlтику дIФектора з АГР Коше.гпоку Р.О., завi.ryвачу господарством
Мiрошнiченко Л.А,, в.о.завiдувача гуртожитком Скидшr К.В. забезпечrтги
виконutннrt санiтарншоr та протиепiдемiологiчнlдl заходiв, сцрямованLD( на
запобiгання поширенню iнфекцifuшоr хвороб на терlтгорii коледжу та
гуртожитку, забороЕу на перебрання cTopol*lix осiб, регулярне прибlryання.

6 Заступнику директора з НВР Велшсоднiй О.В., заступнику дIфектора з
АГР Кошелюку Р.О., в.о.завiлувача гуртожитком Скидан К.В. забезпеч1,1ти

неухильне дотримашuI Тимчасових рекоменлачiй щодо органiзацii
гротиепiдемiчшоr зжодiв у гуртожиж€lх в перiод дii каршrгиI[у в зв'язку з
поширеншIм корона BipycHoi хвороби (COVID - 19), затверддtених пост€tновою
Головного сшriтарного лiкаря Украiни вiд 04.08.2020 J\b 48.

7 Заступнlпtу директора з НВР Винокуровiй I.B. забезпечити
опрапюднення дtlного накil}у на сйтi коледку.

8 Кокгроль за викон€lнtulм даного "uF*r 
залишаю за собою.
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