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Про встановлення карантину з червоним
piBHeM епiдемiчноi небезпеки

На офiцiйному сайтi Кабiнеry MiHicTpiB Украiни повiдомлено шро рiшення
позЕнергового засiдшшlя ,Щержавноi KoMicii з пит€lнь техногенно-екологiчноi
безпеки та надзвичайних сиryацiй (вiл 7.04.202|) про встановлення на територii
Запорiзькоi областi з 00 годин 00 хвилин 9 квiтня 202| р. червоного рiвrrя
епiдемiчноi небезпеки.

На виконання Постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 09 грудня 2020 р.
N |236 кПро вст€lновлення карантину та зtшровадження обмежувitпьнlD(
протиепiдемiчних заходiв з метою запобiгання поширенню на територii Украiни
гостроi респiраторноi хвороби COVID-19, спричиненоТ KopoHaBipycoM SARS-
COV- 2>, наказу НУ кЗапорiзька полiтехнiка>> вiд 08 квiтня 202lp. Ng l22
<Про встtlновлення карантину з червоним piBHeM епiдемiчноi небезпеки)) та
з метою недоrtуIценнrl розповсюдження гостроi респiраторноi хвороби,
спричиненоi KopoHaBipycoM серед 1"racHlпciB освiтrъого процесу в коледжi

НАКАЗУЮ:
l. Встановrrги у ВСП кЗапорiзький фаховий коледж комп'ютерних

технологiй Нацiонального унiверсlrгету <Залорiзька полiтехнiка> (дшi-
коледд) каракгин iз червоним piBHeM епiдемiчноi небезпеки з 09.04,202l р.2. 3 09.04.2021 р. заборонштш в коледдсi:
2.1 вiдвiдрання коледжу здобрачами освiти;
2,2 цроведення в коледжi ycix MacoBlD( заходiв освiтнъого, соцiального,
спортивного та мисте[Fко-р озв zDкt[льного хар актеру ;

2.3 приймання вiдвiдувачiв у спортивних запах коледжу;
2.4 пршiмання вiдвiдувачiв суб'ектами господарюванн1 у тому числi, якi
провадять дiяльнiсть у сферi громадського харчування, KpiM дiяльностi з



надашш послуг громадського харчування iз здiйсненIшм адресноi достttвки
з€lмовлень та замовлень на винос;

З. Застушrику директора з НВР Великоднiй О.В. забезпечlrги
проведеншI н€lвчzшънIо( занrIть з 09 квiтня 2аИр. тiльки у дистаIщiforому
форматi з використанням технологiй дистанцlfolоi освiти, iHTepHeT-pecypciB.

4. Заступнику директора з НВР Винокуровiй I. та методисту вiJцiлеrтlrя
Смiрновiй Л.Ю. внести тимrlасовi змiни в проведення освiтtъого процесу в
коледжi, в частинi цроведення пр€ктиtIного навчання та забезпечити
iнформуваншI викJIадачiв та студекгiв щодо змiн.

5. Заступшлrсу директора з АГР Коше.гпоку Р.О., завiдувачу
господарством Мiрошнiченко Л.А., завiдувачу гуртожитком Рябцевiй Н.В.
затвердити та забезпечити виконанIш санiтарнюr та протиепiдемiологiчних
заходiв, сцрямованих на загlобiгаr*rя поширенню iнфекцifurlD( хвороб на
iерrгорii коледжу та гуртож}rгку.

6. Заступнику директора з АГР Кошеrпоку Р,О. забезпечI/tти:
- прошускний режим коледжу шJuIхом обмежеrrня достугrу на територiю та
в корlтуси cTopoнHix осiб;
- безперервне енергопостачаннrI до Bcix об'сктiв коледл(у;
- виконання вимог прilвил протипожежноi безпеки на територii, в коргryсах
та гуртожитку коледжу.

7. Заступr*rку директора з НВР Великоднiй О.В,, заступнику
дIфектора з АГР Коше.гпоку Р.О., завiдувачу гуртожитком Рябцевiй Н.В.
вжити зЕlходи щодо безумовного дотримашuI режиму караЕтину в
гуртожитку.

8. Строк дii наказу визначImи строком дii червоного рiвня
епiдемiчноi небезпеки у Запорiзькiй областi.

9. Заступнlтсу директора з НВР Винокуровiй I.B. забезпсчити
оприJIюдненшI дЕlного нiкtlзу на офiцiйному веб-сайгi коледжу.

l0. Кокгроль за викон€lшшм нiжtlзу залшпаю за собою,

,.Щирекгор коледжу

Пiдготрали:
Велшсодна О
Tixix B.I. -


