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12 березня 2020 року

НАКАЗ
м. Білгород -  Дністровський

Про запровадження карантину

Відповідно до наказу № 71/ОД від 11 березня 2020 року та листа 
Департаменту освіти і науки України 0 0 ДА №1703/02/52-02-02 від 11.03.2020р. 
враховуючи лист Міністерства освіти і науки України від 11.03.2020р. № 1/9- 
154 щодо запровадження карантину для всіх типів закладів освіти,

НАКАЗУЮ:

1. Призупинити освітній процес з 12 березня 2020 року до ЗО березня 2020 
року в зв’язку із запровадженням карантину. Терміни карантину можуть 
змінитись в залежності від епідеміологічної ситуації.

2. Заборонити проведення всіх масових заходів освітнього, соціального, 
спортивно-розважального характеру в усіх корпусах та на території коледжу 
крім організаційних заходів, необхідних для забезпечення роботи закладу освіти 
за умови одночасного перебування на них не більше 200 осіб.

3. Відмовитись від участі здобувачів освіти у масових заходах, зокрема 
проведення олімпіад, змагань, конкурсів, виставок, концертів, тощо.

4. Завідувачу господарством Коломиєць П. Ф. забезпечити обмеження 
доступу до приміщень коледжу здобувачами освіти на період карантину.

5. Фельдшеру Подолі Т. Г.:
5.1. організувати контроль за співробітниками з ознаками ГРВІ;
5.2. організувати інформування співробітників коледжу щодо заходів 

запобігання поширення хвороби, проявів хвороби та дій у випадку захворювання 
шляхом розміщення відповідної інформації на інформаційних стендах коледжу.

6. Класним керівникам забезпечити доведення до відома здобувачів освіти 
завдань для самостійної роботи під час карантину з усіх дисциплін.

7. Завідувачам відділень Безрук І. Ж. та Кобальчинській Л. П.:
7.1. розробити заходи щодо відпрацювання занять відповідно до навчальних 

планів після нормалізації епідеміологічної ситуації;
7.2. скласти графіки виконання та подання індивідуальних завдань 

здобувачами освіти в режимі дистанційного спілкування "студент- викладач"
8. Викладачам коледжу:
8.1. частково перейти на дистанційну форму роботи та виконання інших 

видів робіт (організаційно-педагогічної, методичної, підвищення кваліфікації, 
тощо);

8.2. надати адресу своєї електронної пошти 
керівникам для передачі студентам;
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8.3. підготувати електронні варіанти завдань для самостп 
семінарів для надання здобувачам освіти для самостійного опрацювання.

9. Завідувачу господарством Коломиєць П. Ф. забезпечити проведення 
дезінфекції приміщень.

10. Завідувачу гуртожитком Кікогь Т. С.:
10.1 привести у готовність місця для .ізоляції здобувачів освіти з ознаками 

гострих респіраторних захворювань;
10.2 до 14.03.2020р. забезпечити вибуття здобувачів освіти, що мешкають в 

гуртожитку до місць постійного проживання на період дії карантину;
10.3 організувати проведення дезінфекції приміщень гуртожитку. •
11. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

В. о. директора коледжу О.В. Сідюк
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