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Про заходи щодо запобігання 
поширенню коронавірусу COVID-19 
 
 
З метою запобігання захворюванням, викликаним коронавірусом 

COVID-19 та відповідно постанови КМУ від 11.03. 2020 р. №211 «Про 
запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», 
листа МОН України від 11.03. 2020р. №1/9-154, листа Департаменту освіти, 
науки та молодіжної політики Івано-Франківської ОДА від 16. 03.2020 р., № 
315/01-14/02.2 відповідно до постанови КМ України №211 від 11 березня 
2020 року «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу 
COVID-19», листа МОН України №1/9-154 від 11.03. 2020р., рішення 
спільного позачергового засідання регіональної комісії питань техногенно-
екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій та тимчасової обласної 
протиепідемічної комісії (протокол №1 від 11.03.2020 року) 

НАКАЗУЮ: 
1. У зв’язку з карантином з 12 березня до 3 квітня 2020 р. на усій 

території коледжу заборонити на цей період проведення навчальних занять та 
масових заходів освітнього, наукового, соціального, спортивного та 
мистецько-розважального характеру. 

Відповідальні: заступник директора з навчальної роботи Курчій Д. Д., 
заступник директора з гуманітарної освіти та виховання Чехович М. Д. 

2. Забезпечити проведення навчальних занять за допомогою технологій 
дистанційного навчання та передбачити відпрацювання навчальних занять, 
проведення практик за окремим графіком відповідно до навчальних планів 
після завершення карантину та нормалізації епідемічної ситуації (додаток 
№1). 

Відповідальні: заступник директора з навчальної роботи Курчій Д. Д., 
заступник директора з навчально-виробничої роботи Прокопів Л. Я., 
завідувач відділення початкової освіти та соціальної роботи Акімова Л. І., 
завідувач відділення образотворчого мистецтва Білоус М. М. 

3. Забезпечити переведення педагогічних працівників на роботу в 
дистанційному режимі та на виконання інших видів робіт: організаційно-
педагогічної, методичної, наукової. 

Відповідальні: заступник директора з навчальної роботи Курчій Д. Д., 
заступник директора з навчально-виробничої роботи Прокопі Л. Я., завідувач 



відділенням початкової освіти та соціальної роботи Акімова Л. І., завідувач 
відділення образотворчого мистецтва Білоус М. М., методист Ходак М. М., 
голови циклових комісій. 

4. Здійснювати оплату праці педагогічним працівникам на період 
карантину відповідно до листа МОН України «Про умови та оплату праці 
працівників закладів освіти і науки в умовах карантину» та вимог чинного 
законодавства праці. 

Відповідальні: головний бухгалтер Коваль Ю. М.  
5. Студентам суворо заборонити відвідування закладу освіти, 

організувати проведення дистанційного режиму навчання та відпрацювання 
занять відповідно до навчальних планів після карантину чи нормалізації 
епідемічної ситуації.  

Відповідальні: заступник директора з навчальної роботи Курчій Д. Д., 
заступник директора з навчально-виробничої роботи Прокопів Л. Я., 
завідувач відділення початкової освіти та соціальної роботи Акімова Л. І., 
завідувач відділення образотворчого мистецтва Білоус М. М. 

6. Забезпечити щоденний пропускний режим шляхом обмеження 
доступу працівників закладу та сторонніх осіб до приміщень коледжу і 
гуртожитку.  

Відповідальні: завідувач господарством Масевич Л. Д., комендант 
гуртожитку Осипчук І. Р. 

7. Організувати постійне інформування здобувачів освіти, працівників 
коледжу про заходи запобігання поширення коронавірусної інфекції та 
розміщення відповідної інформації на сайті коледжу. 

Відповідальні: заступник директора з гуманітарної освіти та виховання 
Чехович М. Д., керівник ЄДЕБО в коледжі Пастушак Р. В. 

8. Організувати посилений контроль за дотриманням санітарних норм у 
приміщеннях, гуртожитку та на території коледжу, щоденно посилити режим 
санітарно-епідеміологічної обробки у приміщеннях закладу. 

Відповідальні: завідувач господарством Масевич Л. Д., комендант 
гуртожитку Осипчук І. Р. 

9. Здійснювати контроль за безперебійним наданням всіх видів 
комунальних послуг до об’єктів коледжу. 

Відповідальні: завідувач господарством Масевич Л. Д., комендант 
гуртожитку Осипчук І. Р. 

10. Здійснювати постійний контроль за виконанням вимог Правил 
пожежної безпеки на території, приміщеннях та у гуртожитку коледжу. 

Відповідальні: завідувач господарством Масевич Л. Д., комендант 
гуртожитку Осипчук І. Р. 

11.Забезпечити щоденний моніторинг та виконання рішень засідання 
регіональної комісії питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних 
ситуацій та тимчасової обласної протиепідемічної комісії . 

Відповідальні: медична сестра Грималюк Н. І. 



12. Заступнику директора з навчально-виробничої роботи, завідувачам 
відділень, головам циклових комісій довести цей наказ до відома працівників 
та студентів 

13. Контроль за виконання цього наказу залишаю за собою. 
 
 
 
 

Директор     Валерій КОВТУН 
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