
ПЕРВОМАЙСЪКИЙ IндустрIАлъно-пЕдАгогtчний колЕдж

нАкАз

м. Рубiжнеl2.03.2020 р.

Про запровадження карантину

На виконання Постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд l1.03.2020p.

Jф 2||, листа MiHicTepcTBa освiти i науки УкраТни вiд 1 1 .03.2020 р.

N9 1/9-154, рекоМендацiЙ Щепартаменту освiти i науки Луганськоi об:rдержадмiнiстраrtiТ

(листi вiд l2.03.2020 J\lЪ 0l/07-s00), ст,29 Закону УкраТни "Про захист населенttя ВiД

iнфекцiйних хвороб" з метою запобiгання поширенню на територii УкраiЪи

KopoHaBipycHoT iнфекцiТ

НАКАЗУЮ:

1. Запровадити у Первомайському iндустрiально-педагогiчному кtlледжi карантин на

перiод з 12.03,2020 р. по 03.04.2020 р.

2, Пiд час караrIтину заборонити вiдвiдування коледжу здобувачами освiти,

стороннiми особами. проведення ycix запланованих заходiв.

з. Органiзувати iнформування здобувачiв освiти та спiвробiтникiв коледжу щодо

заходiв запобiгання поширення хвороби. проявiв хвороби та дiй у випадку захворювання,

розмiстити вiдповiдну iнформацiю на iнформацiйному стендi. саЙТi КОЛеДЖУ, ТеЛеГРаМ-

каналi, сторiнцi у мережi "Фейсбук>.

Заступник директора з НВР
Медсестра
Куратори
Максименко В.В.
Нейман Ю.о.

4. Кураторам груп провести позаплаI{овi iнструктажi з безпеки жи,гтедiяльностi щодо

дотримання профiлактичних заходiв, якi попередять масове захворюванt{я та

розповсюдження iocTpoT респiраторноТ хвороби, спричиненоТ KopoHaBipycoМ, i гострих

респiраторних iнфекцiй. з вiдмiтками у журналах,

Ns 64-з

навчання здобувачiв освiти коледжу з

навчання з урахуванням можливостей
5. На перiод карантину органiзувати

використанням технологiй дистанцiйного
електронних ocBiTHix pecypciB.

Заступник директора з НВР
Зав iдувачi вiддiленнями
Завiдувач НМК

6. РозробИти заходИ шодо забезпечення IIроведення навчаJIьних занять за допомогою

дистанцiйних технологiй та вiдпрацювання занять вiдповiдно до навчальних планiв пiсля

норма;riзацii епiдемiчноi ситуацiТ в регiонi.
Завiдувач НМК
Завiдувач Нl\ЛП

Завiдувач комп'ютерноi лабораторii



7. ,.Щозволити часткове переведення педагогiчних працiвникiв коледжу на роботу
в гнучкому (дистанцiйному) режимi та на виконання iнших видiв робiт (органiзацiйно-
педагогiчна, методична та iH.).

8. Посилити контроль за проведенням санiтарно-гiгiенiчних заходiв щодо
особистоi гiгiени, вологого прибирання примiщень закладу освiти iз застосуванням
дезiнфiкуючих засобiв.

Максименко В.Г.

9. Рекомендувати здобувачам освiти, якi проживають у гуртожитку, на перiод
карантину виiхати до мiсць проживання батькiв або близьких родичiв iз зберiганням
мiсць у ryртожитку.

10. Вихователю ryртожитку Левенець Н.В. у строк до 13.03.2020 р. надати список
осiб, якi перебуватимуть у гуртожитку на перiод дii карантину.

l 1, Заступнику директора з АГР Максименку В.Г. забезпечити нzlлежнi умови для
розмiщення. окремих пiльгових категорiй здобувачiв освiти коледжу в ryртожитку за
адресою: вул. Померанчука 28-а.

12. Контроль за виконанням наказу зzLпиIIIаю за

директора ПIПКу !митро СЕБКО


