
2З.02.202]l р.

пЕрвомдЙськиЙ IндустрIАльно-пЕдцроa, чниЙколЕдж

нлкАз

м. Рубiжне

Про органiзацiю роботи коледжу
у перiод дii карантину

На виконання постанови КМУ вiд |'7.02.2021 р. Ns 104 <Про внесення змiн до деяких
aKTiB Кабiнету MiHicTpiB Украihи>, якою внесено змiни до постzлнови Кабiнету MiHicTpiB
УкраiЪИ вiд 09.|2.2020 р. J,,lЪ 1236 кПро встановлення карантину та запровадження
обмежувальних протиепiдемiчних заходiв з метою запобiгання поширенню на територii
УкраiнИ гостроi респiраторноi хворобИ CovID-19, спричиненоi *opor*ipy.b,
SARS-CoV-2> та листа MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи вiд tg.oz.zozt р.}lb l/9-89 <Щодо органiзацii освiтнього процесу в закладах професiйноi (професiйно-
технiчноi) освiти з 24 лютого 202I року)

НАКАЗУЮ:

1. Продовжити дiю карантину до 30 квiтня 2021 року.
2. У зв'язку З встановленняМ на всiЙ територii Украiни з 24 лютого 2021 року

((жовтого)> рiвня епiдемiчноi небезпеки та з ур€lхування наказУ вiд 1,7.02.202l Jrlb 19-з по
ПIПКу розпочати заняття очно з 09 березня 2021 року для груп I та II ступеню.

3. На час дii (жовтого)> рiвня епiдемiчноi небезпеки забороняеться:

- вiдвiдування коледжу здобувачами освiти у разi, коли на самоiзоляцii через контакт
з пацiентом з пiдтвердженим випадком COVID-l9 перебувае бiльш як 50 BiдrcoTKiB
здобувачiв освiти та персоналу закладу освiти.

- проведення в коледжi масових заходiв за участю здобувачiв освiти з бiлы;tе нiж
однiеi групи та за присутностi глядачiв.

4. Продовжити педагогiчну (групи 261 пО хт, 262 По кт) та навчальну (грlтrа 251
ПО ХТ) практики очно згiдно з укладеними договорами.

5. Заступнику директора з НВР Луговiй Л.I. скласти тимчасовий розклад iанять
з 09 березня2021 року.

6. У разi виявлення ознак респiраторного
педагогiчного та iншого працiвника керуватися
П(ПТ)О якiй надавався MiHicTepcTBoM освiти i
J\ъ 1/9-507,

'7. У разi встановлення (червоного> рiвня епiдемiчноi небезпеки вiдвiдування
коледжу заборонено.

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собсю.

Ng 24-з

захворювання у здобувача освiти або у
алгоритмом дiй для працiвникiв зiiкладiв
науки Украiни листом вiд 03.09.2{)20 р,

В.о. директора Щмитро СЕБКО


