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НАКАЗ
м. Ківерці

Про заходи щодо запобігання
епідемії коронавірусної інфекції у
Ківерцівському фаховому медичному коледжі
Керуючись рішенням Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020
року щодо запобігання епідемії коронавірусної інфекції, Листа Міністерства
освіти і науки України №1/9-154 від 11.03.2020 р
НАКАЗУЮ:
1. Оголосити у Ківерцівському фаховому медичному коледжі з
12.03.2020 року до 03.04.2020 року карантин та відмінити аудиторні заняття.
2. Організацію та терміни практичної підготовки узгодити із
завідувачами відділень та зав. практикою.
3. Завідувачам відділеннями та головам цмк забезпечити умови для
самостійного вивчення здобувачами освіти матеріалів дисциплін навчального
плану 2-го семестру на засадах дистанційних методів підготовки.
4. Внести відповідні зміни до графіку освітнього процесу у
2019-2020 н. р.
Скоригований графік розмістити на сайті коледжу.
5. Встановити, що педагогічні працівники коледжу на період введення
карантину працюють за індивідуальним графіком згідно розробленого кожним
викладачем індивідуального плану роботи, розглянутого та затвердженого
цикловою методичною комісією.
6. Керівникам структурних підрозділів, голові студентської ради
коледжу забезпечити інформування здобувані в освіти про призупинення
освітнього процесу.
7. Встановити на період дії карантину для адміністративноуправлінського, обслуговуючого та допоміжного персоналу гнучкий режим
роботи згідно графіка чергувань.
8. Керівникам структурних підрозділів на період введення карантину:
- посилити контроль за дотриманням працівниками санітарногігієнічних норм;
- не допускати до роботи працівників із симптомами вірусного
захворювання;
- здійснювати контроль за дотриманням працівниками режиму роботи.

9. Відмінити на період карантину масові заходи освітнього, спортивного
та мистецько-розважального характеру.
10. Зав. господарством Марискевич Г.О. посилити дезінфекційний
режим (проведення вологих прибирань з використанням дезінфікуючих
засобів в місцях спільного користування, гуртожитку).
11. Коменданту гуртожитку Кудринській Т.О. передбачити в
гуртожитку приміщення для ізоляції студентів з ознаками захворювання на
грип та ГРВІ, вжити заходів в разі виявлення студентів з ознаками
респіраторного інфекційного захворювання для його ізоляції від здорових осіб
та негайного повідомлення про цей випадок відповідний заклад охорони
здоров’я.
12. Працівникам коледжу, в яких заплановано відрядження в період
карантину, здійснити його додаткове узгодження.
13. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Т. Комшук

Буйволенко (03365)22141

