
 

 

 

 

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«КУП’ЯНСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ» 
 

Н А К А З 

06.04. 2020                               м. Куп’янськ                                   № 146 

 

Про дотримання 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» та листа Департаменту науки і освіти Харківської 

обласної державної адміністрації від 03.04.2020 року. 

З метою запобігання поширенню на території Харківської області гострої 

респіраторної хвороби COVID -19. 

 

 НАКАЗУЮ: 

1. Забезпечити виконання карантинних та обмежувальних заходів у приміщеннях 

та на територіях  Державного навчального закладу «Куп’янський регіональний 

центр професійної освіти», спорудах, спортивних майданчиках, що знаходяться 

на балансі закладу освіти; 

На період карантину; 

2. Забезпечити гнучкий або дистанційний режим роботи педагогічних працівників 

закладу освіти та навчання учнів за дистанційною формою та технологіями 

дистанційного навчання; 

На період карантину; 

3. Заступнику директора з навчально-виробничої роботи Насоненко С.І., 

заступнику директора з навчальної роботи Корякіній О.М., заступнику директора 

з навчально-виховної роботи Івановій Л.М., старшим майстрам Лежнюк Ю.А., 

Пасічник С.М.: 

3.1. Зобов’язати  керівників груп  тримати на постійному контролі  організацію, 

хід та якість навчання, а також дотримання учнями карантинних заходів; 

3.2. Тримати в актуальному стані офіційний сайт закладу освіти, де проводити 

інформаційно – роз’яснювальну роботу  стосовно захисту  від захворювання 

коронавірусом, організації освітнього процесу та закінчення навчального року в 

умовах карантину. 

4. Забезпечити підтримання функціонування гуртожитку, а саме: 

- Інформувати здобувачів освіти та співробітників щодо заходів запобігання    

поширенню хвороби COVID-19, проявів хвороби, дій у випадку 

захворювання та необхідності дотримання режиму соціальної ізоляції; 

- Посилити пропускний режим в гуртожитку, включаючи обмеження  

Відповідальні на період карантину: 

Іванова Л.М., Воробйова Л.В. 

- Забезпечити належний контроль за санітарно-технічними заходами; 



Відповідальні на період карантину:                  

Іванова Л.М., Воробйова Л.В. 

- Забезпечити заходи щодо підтримання функціонування у гуртожитках, 

інженерних споруд, мереж, комунікацій; 

Відповідальні на період карантину:                     

Ліунін. В.М., Строєв Л.І., 

Воробйова Л.В. 

5. Контроль даного наказу залишаю за собою.  

 

 

 

 

Директор                                                                        Валерій КРАВЦОВ 

 

 

  

  

  

  

  

  
  


