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№ 69

На виконання постанови Кабінету Міністрів
України від 09 грудня 2020 року № 1236
«Про встановлення карантину та запровадження
обмежувальних протиепідемічних заходів з метою
запобігання поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами)
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року
№ 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території
України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами), Протоколу позачергового засідання
Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій від 28 жовтня 2021 року № 42, Протоколу засідань Постійної комісії
з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 28
жовтня 2021 року № 68, Наказу Департаменту освіти і науки виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
29 жовтня 2021 року № 166 Про посилення заходів із запобігання поширенню
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARSCoV-2 та з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID19)
Н А К А З У Ю:
1. Врахувати встановлений відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 09 грудня 2020 року № 1236 «Про встановлення карантину та
запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-СоV-2» (зі змінами) в місті Києві з 00 годин
00 хвилин 01 листопада 2021 року «червоний» рівень епідемічної небезпеки

поширення гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2.
Відповідальні за виконання: Павло Притченко, Анна Сокол, Наталія
Давиденко, Наталія Прокопенко, Тетяна Пономаренко, Марина Сніцар,
Олена Васюк
Термін: до зміни епідеміологічної ситуації в місті Києві
2. Організація освітнього процесу в Коледжі провадиться в дистанційній
формі. Вимоги наказу по Коледжу від 22 вересня 2021 року № 62 «Про
виконання рішення Педагогічної ради від 22 вересня 2021 року щодо
організації освітнього процесу» залишаються чинні.
Відповідальні за виконання: Павло Притченко, Анна Сокол, Наталія
Давиденко, Наталія Прокопенко, Тетяна Пономаренко, Марина Сніцар
Термін виконання: на період дистанційної форми навчання
3. Керівникам академічних груп проінформувати студентів та батьків
щодо встановленого в місті Києві з 00 годин 00 хвилин 01 листопада 2021 року
«червоного» рівня епідемічної небезпеки поширення гострої респіраторної
хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
Термін виконання: до 01.11.2021 року
4. Встановити відповідний пропускний режим в Коледжі та гуртожитку.
Постійно проводити моніторинг стану здоров’я працівників та здобувачів
освіти мешкаючих в гуртожитку з реєстрацією у відповідному журналі та з
дотриманням всіх необхідних правил респіраторної гігієни та
протиепідемічних заходів.
Відповідальні за виконання: Павло Притченко, Марина Сніцар, керівники
структурних підрозділів
Термін виконання: на період адаптивного карантину
5. Кадровій службі Коледжу контролювати дотримання графіку роботи
працівників у дистанційному (надомному) режимі. Працівникам, не задіяним
в освітньому процесі, надавати щорічну відпустку та відпустку без збереження
заробітної плати за власним бажанням, за умови дотримання діючого
законодавства.
Відповідальні за виконання: Павло Притченко, Олена Васюк
Термін виконання: на період епідеміологічної ситуації в місті Києві
6. Довести цей наказ до відома усіх учасників освітнього процесу та
оприлюднити на офіційному веб-сайті Коледжу.
Відповідальні за виконання: керівники структурних підрозділів, завідувачі
відділень, куратори академічних груп, Олена Підгайна
Термін: 01.11.2021 року
7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
В. О. ДИРЕКТОРА КОЛЕДЖУ

Юрій ЩЕРБАНЬ

