
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ»
вул. Митрополитська, 42 р/р ІВАХ1 иА7382017203442600030000239 !2
м. Маріуполь, Донецька обл., банк платника Держказначейська служба
тел/факс (0629)34-33-84 України м. Київ
е-маіі: medic.oksa@ukr.net МФО 820172 ЄДРПОУ 0201 1212

НАКАЗ

під 12 березня 2020р. ( 2 - і

Про заходи щодо запобігання 
епідемії коронавірусної інфекції та 
призупинення освітнього процесу в коледжі

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 рок .V ? І ‘
«Про запобігання поширенню на території України коронавірусу СОУІІ)-19. відпоюдно до  

листа Міністерства освіти і науки України від 11 березня 2020 року № 1/9-154. на вигоишпія 
Розпорядження голови обласної державної адміністрації - керівника обласної війеьково- 
нивільної адміністрації від 12.03.2020р. № 231/5-20.

НАКАЗУЮ:

1. Тимчасово призупинити освітній процес у коледжі на період з 12 березня по 03 квішя 
2.020 р, включно.

2. Завідувачу відділенням Винниченко Т.В, головам циклових комісій (Аргунова. Г.т іченчо 
Круглова, Черевко) забезпечити в період з 12 березня по 03 квітня 2020 р. про .ц юи 
навчальних занять для здобувачів освіти, з використанням технології! дистанційної о н тчліхті 
та освітніх можливостей мережі Інтернет.

3. Викладачам коледжу в період призупинення освітнього процесу:
3.1 .Забезпечити підготовку та розсипку студентам індивідуальних завдань різних гипін 
відповідно до тем навчальних занять, згідно з робочими програмами навчальних лис сін ііи.

3.2. Здійснювати проведення навчальних занять для студентів з використанням технолог ііі
дистанційного навчання та робити відповідні запиис у журналі, згідно з загвер іженич 
розкладом занять на II семестр 2019...2020 навчального року.

3.3. Надавати консультації студентам щодо виконання індивідуальних завдай., через 
спілкування в електронній пошті, соціальних мережах та з використанням іншю к >•••> 
комунікації.
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4. Методисту Назарнїй Л.П., головам циклових комісій (Аргунова, Гладченко. К рутова. 
Черевко) підготувати та провести після закінчення карантинних заходів зріти прш- пічних 
навичок студентів з навчальних дисциплін професійної та практичної підготовки, відповідно
до гем навчальних занять, проведених дистанційно.

5. Головам циклових комісій (Аргунова, Гладченко, Круглова, Черевко) розробити і а подані 
па затвердження в.о. директора коледжу 12 березня 2020 р. заходи щодо ор: анпацїі 
дистанційного навчання з дисциплін, закріплених за цикловою комісією.

4. Заборонити студентам відвідування коледжу в період з 12 березня по 03 квіт ня 2020р

7. Куратором груп (Аргунова, Вівчарик, Гладченко, Кобзєв, Стельникович, Цехова)

7.1. Довести зміст даного наказу до відома здобувачів освіти.
Термін 12.042020р.

7.2. Забезпечити зворотній зв’язок із здобувачами освіти щодо стану їх здоров'я та 
виконання завдань з навчальних дисциплін, відповідно до тем занять, проведених 
викладачами коледжу дистанційно.

Термін: постійно на період карантину

8. Завгоспу коледжу Алексєєвій А,О.:

8.1. Забезпечити в період з 12 березня по 03 квітня 2020 р. охорону приміщень іа м питорії 
коледжу відповідно до вимог карантинного режиму;

8.2, Забезпечити проведення санітарно—гігієнічних заходів у корпусах коледжу. >;,мо ,: 
прибирання приміщень із застосуванням дезінфікуючих засобів, гей іш>.
прибирання, дотримання режиму провітрювання тощо.

9. Встановити в період дії карантину режим роботи з 830 до 1600 без перерви для 
адміністративно-управлінського, обслуговуючого та допоміжного персоналу, працівників 
адміністративно-господарської частини.

10. Навчальній частині довести зміст даного наказу до відома керівників структурних 
підрозділів коледжу.

11. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

В.о. директора У зун О.В.

Надіслано: до справи, викладацька, ЦМК-4, ВК, завгосп


