ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«КУП’ЯНСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ»
02.04.2020

НАКАЗ
м. Куп’янськ

№ 141

Про продовження карантину
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2020
року № 225 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від
11 березня 2020 року № 211», відповідно до наказу Міністерства освіти і
науки України від 16 березня 2020 року № 406 «Про організаційні заходи
для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19», враховуючи лист
Міністерства освіти і науки України від 26 березня 2020 року «Щодо
організації освітнього процесу в закладах професійної (професійно-технічної)
освіти на період карантину» та наказу Державного навчального закладу
«Куп’янський регіональний центр професійної освіти» від 18 березня 2020
року № «Про організацію роботи закладу освіти під час карантину»
НАКАЗУЮ:
1. Продовжити карантин у закладі освіти до 24 квітня 2020 року
(включно);
2. Заборонити проведення та участь у масових заходах освітнього,
соціального, спортивного та мистецько-розважального характеру на
території закладу освіти, зокрема проведення олімпіад, спартакіад,
змагань, конкурсів, виставок, концертів, пробного незалежного
оцінювання;
3. Організувати інформування здобувачів освіти та співробітників закладу
освіти щодо заходів запобігання поширення хвороби, проявів хвороби та
дій у випадку захворювання та розміщення відповідної інформації на
сайтах закладу;
Відповідальні: Іванова Л.М.,
Клімьонова Н.В.,
Вітченко Л.М.,
Воробйова Л.В.
4. Забезпечити виконання профілактичних заходів щодо попередження
масового розповсюдження гострої респіраторної хвороби, спричиненої
коронавірусом та гострих респіраторних інфекцій;
Відповідальні: Іванова Л.М.,
Клімьонова Н.В.,
Воробйова Л.В.

5. Розробити заходи щодо забезпечення проведення навчальних занять за
допомогою дистанційних технологій та щодо відпрацювання занять
відповідно до навчальних планів після нормалізації епідемічної ситуації;
Відповідальні: Насоненко С.І.,
Корякіна О.М.
6. Керівникам груп довести інформацію до відома батьків та учнів;
7. Виділити у гуртожитку закладу освіти місця для ізоляції здобувачів
освіти з ознаками гострих респіраторних захворювань.
Відповідальні: Іванова Л.М.,
Воробйова Л.В.
8. Виконувати рішення тимчасових обласних протиепідемічних комісій;
9. Обмежити проведення запланованих нарад, перевірок, експертиз до
нормалізації епідемічної ситуації;
10. Забезпечити контроль за економією енергоносіїв;
Відповідальні: Насоненко С.І.,
Воробйова Л.В.
11. Продовжити роботу працівників Державного навчального закладу
«Куп’янський регіональний центр професійної освіти» в дистанційному
режимі;
На період карантину.
12. Оплату працівникам закладу освіти здійснювати відповідно до чинного
законодавства;
Відповідальна: Тетеріна Т.А.
13. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
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