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17 березня 2020 року                                                                                                        №31-од 
 

Н А К А З 
 

Про організаційні заходи для запобігання  

поширенню коронавірусу COVID-19 
 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України «Про запобігання 

поширенню на території України коронавірусу СOVID-19» від 11 березня 2020 року 

№ 211, наказу МОН України від 16.03.2020 № 406 «Про організаційні заходи для 

запобігання поширенню коронавірусу COVID-19», наказу відділу освіти Бучацької РДА 

від 17.03.2020 №70-од «Про організаційні заходи для запобігання поширенню 

коронавірусу COVID-19» та враховуючи рекомендації Всесвітньої організації охорони 

здоров’я, 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Класним керівникам 8-11-х класів інформувати здобувачів освіти про заборону 

відвідування колегіуму на період карантину. 

 

2. Усім педагогічним працівникам: 

-  на період карантину дотримуватись заборони проведення освітніх, культурних, 

спортивних та інших масових заходів; 

- забезпечити виконання освітніх програм шляхом організації освітнього процесу із 

використанням технологій дистанційного навчання, що не передбачає 

відвідування закладу освіти її здобувачами, та у виняткових випадках шляхом 

ущільнення графіку освітнього процесу; 

- здійснювати організаційно-педагогічну та методичну роботу; 

- перейти на гнучкий (дистанційний) режим роботи відповідно до Методичних 

рекомендацій щодо встановлення гнучкого режиму робочого часу, затверджених 

наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 04 жовтня 

2006 року № 359. 

 

3. Медичній сестрі Павлишин М.В.: 

- інформувати здобувачів освіти та працівників колегіуму про заходи з 

профілактики, проявів хвороби та дій у випадку захворювання; 

- спільно з технічними працівниками проводити у колегіумі профілактичні та 

дезінфекційні заходи щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19. 

 

4. Заступникам директора з навчально-виховної роботи Дем'янчуку Р.П. та з навчально-

методичної роботи Борис Р.І.: 

- повідомити педагогічних працівників, зареєстрованих на курси підвищення 

кваліфікації, про дистанційне навчання; 

- здійснювати листування з відділом освіти шляхом надсилання сканкопій 

документів на електронну адресу. 



5. Працівникам колегіуму – членам штабу ЦЗ, невоєнізованих формувань, комісії з 

надзвичайних ситуацій, евакуаційної комісії забезпечити режим підвищеної готовності 

підсистеми навчання здобувачів освіти та працівників діям у надзвичайних ситуаціях 

відповідно до підпункту 2 пункту 13 Положення про функціональну підсистему 

навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з 

питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 листопада 2016 

року № 1400, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2016 року за 

№ 1623/29752. 

 

6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор колегіуму                                     І.В.Гумен                                      
 

 

 

 

 


