КИЇВСЬКИЙ КОЛЕДЖ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
ТАВРІЙСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ В.І. ВЕРНАДСЬКОГО
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
«11» березня 2020 р.
Про тимчасове призупинення
освітнього процесу

м. Київ

№ 54

З метою попередження розповсюдження нової коронавірусної інфекції
(COVID-19) на території міста Києва, з урахуванням ймовірного розвитку
складної епідемічної ситуації, відповідно до статей 28, 30 Закону України «Про
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», відповідно
до листа МОН України №1/9 – 154 від 11.03.2020р. та розпорядження
Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського №04 від
11.03.2020р.
РОЗПОРЯДЖУЮСЬ:
1.Ввести обмежувальні заходи на території Коледжу з 00год. 00хв. 12.03.2020
року по 03.04.2020 року включно, а саме:
Зупинити освітній процес в навчальних корпусах Коледжу з 12.03.2020
року по 03.04.2020 року включно.
1.2. Заборонити у цей період відвідування
студентами Коледжу та
проведення масових заходів в приміщеннях Коледжу.
1.3. Провести роз’яснювальну роботу серед працівників Коледжу про заходи
щодо запобігання захворюванню на гостру респіраторну хворобу,
спричинену коронавірусом COVID-19. Забезпечити недопущення до
роботи працівників Коледжу з ознаками інфекційного захворювання.
1.4. Керівникам навчальних груп провести зі студентами роз’яснювальну
роботу щодо дотримання рекомендацій Державної установи «Центр
громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України»
(Додаток 1).
2. Пустовойт Л.А., Федотову А.В., заступникам директора Коледжу,
Демехіній І.П., завідувачу НМК, Марковій А.М., Дехтярчук В.В., методистам
коледжу:
2.1. Внести (за потребою) корективи до графіка навчального процесу, робочих
навчальних планів Коледжу та скласти окремий графік відпрацювання занять
після нормалізації епідемічної ситуації.
2.2. Організувати навчання студентів у дистанційному режимі з використанням
можливостей інтернет-ресурсів тощо.
1.1.

2.3. Спільно із головами циклових комісій організувати навчально-методичну,
організаційно-педагогічну роботу викладачів (у тому числі – у дистанційному
режимі).
3. Мельничуку В.Т., заступнику директора з АГЧ, посилити дезінфекційний
режим (проведенням вологих прибирань з використанням дезінфікуючих
засобів в аудиторіях, місцях спільного користування, гуртожитку).
4. Дубнюк Н.І., завідувачу гуртожитком:
4.1. Передбачити в гуртожитку приміщення для ізоляції студентів з ознаками
захворювання на грип та ГРВІ;
4.2. Заборонити проведення масових заходів у приміщеннях гуртожитку.
5. Федун І.О., медичній сестрі Коледжу, в разі виявлення студента з ознаками
респіраторного інфекційного захворювання вжити заходів для його ізоляції від
здорових осіб та негайного повідомлення про цей випадок відповідний заклад
охорони здоров'я.
6. Керівникам структурних підрозділів довести до відома працівників та
студентів Коледжу дане розпорядження.
7. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.
Директор коледжу

М.І.Романова

