
 
 

УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ′Я ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 

КВНЗ «КОВЕЛЬСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ» 

 

НАКАЗ 

 

11.03.2020 р.                                       м. Ковель                                            № 39-ос 

 

Про заходи щодо запобігання 

поширення коронавірусу COVID-19 

 

З метою запобігання захворюванням, викликаним коронавірусом COVID-

19 та відповідно до постанови КМУ від 11.03.2020 року № 211 «Про 

запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», листа 

МОНУ від 11.03.2020 року № 1/9-154  

НАКАЗУЮ: 

1. Запровадити карантин у коледжі з 12 березня по 3 квітня 2020 року, 

заборонити на цей період проведення навчальних занять.  

2. Кураторам груп повідомити студентів про тимчасове призупинення 

навчання у телефонному режимі. 

3. Забезпечити проведення навчальних занять за допомогою дистанційних 

технологій та передбачити відпрацювання занять відповідно до навчальних 

планів після карантину. 

Відповідальні: заступник директора з навчальної роботи Матвійчук Л.В. 

4. Забезпечити часткове переведення педагогічних працівників на роботу в 

дистанційному режимі та на виконання інших видів робіт (організаційно-

педагогічна, методична). 

Відповідальні: заступник директора з навчальної роботи Матвійчук Л.В., 

методист коледжу Музичук Л.О. 

5.Забезпечити обов’язкову присутність на робочих місцях необхідної 

кількості працівників, що будуть забезпечувати повноцінне функціонування 

закладу. 

Відповідальні: завідувачка канцелярії Баран Р.С. 

6. Відтермінувати проведення атестації педагогічних працівників коледжу 

та засідання атестаційної комісії закладу. 

Відповідальні: заступник директора з навчальної роботи Матвійчук Л.В., 

методист коледжу Музичук Л.О. 

7. Здійснювати оплату праці педагогічним працівникам на період дії 

карантину відповідно до вимог чинного законодавства про працю. 

Відповідальні: головний бухгалтер Сачук В.С. 



8. Заборонити проведення та участь здобувачів освіти у масових заходах 

освітнього, наукового, соціального, спортивного та мистецько-розважального 

характеру. 

Відповідальні: заступник директора з виховної роботи Каленікова В.А. 

9. Організувати постійне інформування здобувачів освіти, працівників 

коледжу про заходи запобігання поширенню коронавірусної інфекції та 

розміщення відповідної інформації на сайті закладу освіти. 

Відповідальні: заступник директора з виховної роботи Каленікова В.А. 

10. Посилити контроль за проведенням санітарно-гігієнічних заходів у 

навчальних корпусах, вологого прибирання приміщень із застосуванням 

дезинфікуючих засобів, режим провітрювання тощо. 

Відповідальні: завідувач господарством Корпач А.Т. 

11. Здійснювати контроль за безперебійним наданням всіх видів 

комунальних послуг до об’єктів коледжу. 

Відповідальні: завідувач господарством Корпач А.Т. 

12. Здійснювати постійний контроль за виконанням вимог Правил 

пожежної безпеки на території та у приміщенні коледжу. 

Відповідальні: завідувач господарством Корпач А.Т., інженер з охорони 

праці Романюк О.Л. 

13. Зміст даного наказу довести до відома усіх працівників коледжу. 

14. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                                                                   О.Г. Григола  
 


