Міністерство освіти і науки України
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ПРОМИСЛОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

Н А К А З
12.03.2020
Про запровадження
карантину

м. Чернігів

№ 37-ОД

11 березня 2020 року Кабінет Міністрів України на своєму засіданні
ухвалив рішення щодо запровадження карантину для усіх типів закладів
освіти: закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної
(професійно-технічної), фахової передвищої, вищої, післядипломної освіти
незалежно від форми власності і сфери управління.
Карантин триватиме три тижні – з 12 березня по 3 квітня 2020 року.
Термін карантину можуть змінитись в залежності від епідемічної ситуації в
Україні.
Згідно з рішенням Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211,
листа Міністерства освіти і науки України від 11.03.2020 № 1/9-154
НАКАЗУЮ:
1 Оголосити карантин на три тижні з 12.03.2020 по 03.04.2020 та діяти
у подальшому відповідно до вимог в залежності від епідеміологічної ситуації
в Україні.
2 Заборонити відвідування коледжу студентами та проведення масових
заходів у навчальному закладі та участь у масових заходах у місті, а саме
соціального, спортивного та мистецького-розважального характеру.
3 Затвердити заходи (додаток 1) з організації інформування студентів
та співробітників щодо запобігання поширення хвороби, проявів хвороби та
дій у випадку захворювання та розміщення відповідної інформації на сайті
коледжу.
(Відповідальні ЧУБИЧ Л.М., ЗОЗУЛЯ Т.С.)
4 Затвердити заходи (додаток 2) щодо корегування організації
освітнього процесу до кінця поточного 2019-2020 навчального року та
забезпечення проведення навчальних занять за допомогою дистанційних
технологій та щодо відпрацювання занять відповідно до навчальних планів
після нормалізації епідемічної ситуації.
(Відповідальна РОСЛАВЕЦЬ Л.М.)

5 Розробити та затвердити графіки (додаток 3) роботи педагогічних
працівників
з
виконання
організаційно-педагогічної,
методичної,
консультативної та інших видів робіт.
(Відповідальна РОСЛАВЕЦЬ Л.М.)
6 Господарській частині постійно проводити роботу з прибирання та
дезінфекції навчальних приміщень, коридорних приміщень та туалетів.
(Відповідальний ПАЩЕНКО В.Я.)
7 Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор

О. ГАЙДЕЙ

З наказом ознайомлені:
РОСЛАВЕЦЬ Л.
ЧУБИЧ Л.
ПАЩЕНКО В.
ЗОЗУЛЯ Т.

______________
______________
______________
______________

