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НАКАЗ
« 1-і » О І 2022 р. м. Вижниця ___

Про організацію освітнього процесу 
\ період обмежувальних протиепідемічних заходів

Відповідно до постанови Кабінету М іністрів У країни від 09 грудня 
2020 року №  1236 «Про встановлення карантину та запровадження
обмеж увальних протиепідемічних заходів з метою  запобігання пош иренню  
на території України гострої респіраторної хвороби С О У Ю -19, спричиненої 
коронавірусом 8 А К 8 -С о \  -2» (зі змінами), протокольного рішення 
позачергового засідання обласної комісії з питань техногенно-еколої ічпої 
безпеки та надзвичайних ситуацій від 20.01.2022 №  1 «Про р о зви ю к
епідемічної ситуації на території Чернівецької області, зумовленої гострою 
респіраторною  хворобою  С О У Ю -19, спричиненої коронавірусом 8 \ К 8 Ч 'о \  - 
2», у зв ’язку з погірш енням  епідемічної ситуації у Чернівецькій області. 
Наказу ЧОДА ДОН від 20 січня 2022 р. №  17 
НАКАЗУЮ:

1. Проводити освітній процес у дистанційній  формі навчання згідно 
розкладу занять терміном на 2 тижні з 24.01.2022 р.
2. Забезпечити виконання профілактичних заходів щодо попередження 
масового розповсю дж ення гострої респіраторної хвороби, спричиненої 
коронавірусом, і гострих респіраторних інфекцій: допуск до роботи 
персоналу здійсню вати за умови використання засобів індивідуального 
захисту (респіратора, захисного щ итка або маски, в тому числі 
виготовленої самостійно) після проведення термометрії безконтактним 
термометром.
(У разі виявлення співробітника з п ідвищ еною  температурою  тіла понад 
37,2 °С або із ознаками гострого респіраторного захворю вання, такий 
співробітник не допускається до роботи з рекомендаціям и звернутись за 
медичною  допом огою  до сімейного лікаря)
3. Заступнику директора з НР тримати на контролі якість проведення 
уроків, занять з використанням технологій дистанційного навчання.
4. Ознайомити з даним наказом викладачів та студентів коледжу.
5. Контроль за виконанням наказу залиш аю  за собою.

Д иректор коледжу 
Погоджено
Заступник директора 
з навчальної роботи


