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Міністерство охорони здоров’я України 

Департамент охорони здоров'я Донецької обласної державної адміністрації 

Комунальний заклад «Костянгинівський медичний коледж»

НАКАЗ

12 березня 2020 №54-0

1 Іро тимчасове припинення
навчальних занять

На виконання рішення Кабінету Міністрів України від 11.03.2020
року № 21 1 «Про запобігання поширення на території України коронавірусу
СОУЮ-19», листа Міністерства освіти і науки № 1/9-154 від 1 1.03.2020 року 

Наказую:

1. З 12 березня до 0.3 квітня 2020 року включно перевести здобувачів 
освіти, у тому числі й студентів, що знаходяться на виробничій 
практиці, на дистанційне навчання з використанням різних форм 
інформаційно-комунікаційних технологій.
Заступнику директора з навчальної роботи Морозовій Л. Ф.:

.1. Розробити заходи щодо забезпечення дистанційного проведення 
навчальних занять та щодо відпрацювання занять відповідно до 
навчальних планів після нормалізації епідемічної ситуації.

2.2 Розробити заходи щодо часткового переведення працівників на роботу 
в дистанційному режимі та на виконання організаційно-педагогічної 
та методичної роботи.

3. Заступнику директора з навчальної роботи Морозовій Л. Ф., зав. 
відділеннями Ьулгаковій 11. В., Голевій Г. ІО.:

3.1. Забезпечити безперервність освітнього процесу.
4. При плануванні та організації роботи коледжу враховувати можливість 

надання відпусток працівникам, що мають малолітніх дітей.
5. Зав. бібліотекою Гончаровій В. М., методисту Караміній О. М.:
5.1. Організувати надання послуг у дистанційному режимі.
6. Медичній сестрі Нудніковій І. М.:
6.1. 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 
сайті коледжу.

6.2. Забезпечити виконання профілактичних заходів щодо попередження 
масового розповсюдження гострої респіраторної хвороби, спричиненої



коронавірусом і гострих респіраторних інфекцій.
7. Зав. гуртожитками І Іимбалюк В. А.:
7.1. У гуртожитку № 2 виділити місця для ізоляції здобувачів освіти з 

ознаками гострих респіраторних захворювань.
8. Забезпечити пропускний режим в коледжі шляхом обмеження доступу 

в корпус сторонніх осіб та виконання вимог правил протипожежної 
безпеки.

9. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор Комунального закладу 
«Костянтинівський медичний коледж» Тетяна МОНІЧ


