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В часпову зйяу му 
'ф 

4З/фн
вiд 22 люФФ202I року

З метою недоrryц€яlл рmпоЕсюФiешlя госФlо( респiраторних хвороб
серед учасяиl<iв освiтЕього прцесу в коледкi та в часrкову змiну накдзу ,rs 4З
вй 22 JпOтоm 202l року (Про вст:lновлФrш караmину тs залрвадi(енIrя
обмежувOльtоо( прогиелИемi,rних заходiв з мgгою запобiганм поширешпо нs
Tepmopii Ухраilни госфоi респiраюряоi х!ороби covlD_lg, спршш€ноi
KopoнaEipycoм SARS{ov-2)

нАI(AзУю:

l Засгушпry дирекmра з НВР Велшодяiй О,В, оргдriзувати проведеtrш
навqальнt4( заfiлгь з 15 по 26 берЕз}ш 202lp, з вш(ористанням техяологiй
дистмцiriяоi осЕiтц Ппфяgг _ pec)pciв.

2 Ъсrупнику длреmора з НВР Велш(одй О,В., засryпяrку дtрепора з
НВР Вmоry?овiй L та методисry вiддiлеt$, cмipнoвiй Л-Ю- заб€зпечити
iяфорvування ЕикладачЬ la спiврбimжiв про tиvчасовi ]мlяи в проведеtсll
освiтlъого проц€су в коледкi,

З За!iд}ъачам вiддiл€ю Р€бровiй О,В,, Сайrак K,L забезпечmя
iяфорц)ваяш mудеюlв 1а ix баькlв про llо.{часовi ]viни в проsедешi
ос.iтнього проIltýу Е колеФ*i тa рm'яrвювальву робоry щодо IюIrýpeФ*eHrB та
прфiлакrикизахворюваностi, caнiтapвoi гiгiоlи, техяiш безпештощо.

4 Засг}тпrпку дир€кrора з НВР Виноý?овiП LB, забезпечrmr заЕершенш
наЕqФьяliх прirкгш (ОФiснi паксп прrклаJlll}п проФамD та (ПреI.туванвя
мiхроrоЕФолерЕп присФоlв, в г?упi ОТ l84 (l94l) !iдпо!iдяо до



розI!оряд&снш Л'о 2Зlр вiл l2,02,202l (llpo вяесеввя lMiB до Фафiку освiтяього

5 Заступпику дирепораз АГР Кошелюк} Р,О,, ]а!iпувачу господарством
Мiрошнiчеяко Л,А,, в о,завiдувача луртожmкоц Ск}цап КВ, rабезпечmи
виконаш саяllарни\ |а проlиепiд(чiолоllчни\ lахолlв, спрямоваяи\ на
lалобirанlп лоширенню iяФекцiйних хвороб яа Tepmopii коледжу та

6 Засгупвику диреl\-тора r НВР Вивокуровiй LB ]аft-зпечmи
опри]Iюляенш дшого яака]у ва саlпi копещq.

7 Koнtloib ]а виконаявW ланого Ilаказу rмишаю за собою

"ф
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сайrак к I

СкидлrК.В,

HiKiTýlкoA,c,
малiновськлй о В
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lJинокурова LB
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