УКРАЇНА
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Коледж транспорту та комп’ютерних технологій
НАКАЗ
12 березня 2020р.

м. Чернігів

№39-од

Про запровадження карантину
На виконання постанови КМУ від 11.03.2020р. № 211 «Про запобігання
поширенню на території України коронавірусу COVID-19», відповідно до листа
МОН України від 11.03.2020р. № 1/9-154, на виконання наказу Управління
освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації від 12.03.2020р.
№116 «Про тимчасове призупинення освітнього процесу у закладах освіти» та
на виконання наказу ректора Чернігівського національного технологічного
університету від 11.03.2020 №38 «Про запровадження карантину»
НАКАЗУЮ:
1 Запровадити карантин у Коледжі транспорту та комп’ютерних
технологій Чернігівського національного технологічного університету з 12
березня 2020 р. по 03 квітня 2020 р.
2 Заборонити відвідування коледжу студентами всіх освітніх ступенів на
період дії карантину.
3 Скасувати проведення всіх масових заходів, запланованих на період дії
карантину: освітніх, профорієнтаційних, спортивних, культурних та інших.
Організаторам заходів розглянути можливість перенесення їх проведення на
інший час.
4 Завідувачам відділень, керівникам структурних підрозділів організувати
інформування студентів та співробітників коледжу щодо заходів запобігання
поширенню коронавірусу COVID-19 та дій у випадку захворювання
(https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov) в т.ч. й через розміщення відповідної
інформації на сайті коледжу.
5 Педагогічним працівникам з метою забезпечення виконання студентами
навчальних планів забезпечити проведення навчальних занять (контрольних
заходів, навчальних практик тощо), запланованих на період дії карантину, за

допомогою технологій дистанційного навчання та/або перенести їх на інші дні
після нормалізації епідемічної ситуації.
Завідувачам відділень, завідувачу виробничої практики до 03.04.2020р.
розробити графіки відпрацювання навчальних занять (контрольних заходів,
навчальних практик тощо).
6 Заступнику директора з навчально-виробничої внести необхідні зміни в
графік освітнього процесу.
7 Керівникам структурних підрозділів на період дії карантину
організувати роботу своїх підрозділів у дистанційному режимі із забезпеченням
щоденного чергування співробітників на робочому місці в коледжі.
8 Педагогічним працівникам виконувати методичну та організаційну
роботу відповідно до індивідуальних планів роботи в т.ч. й у дистанційному
режимі.
9 Оперативному штабу з питань запобігання поширенню гострої
респіраторної
хвороби,
спричиненої
коронавірусом,
затвердженим
розпорядженням директора від 06.03.2020 №1.19/7:
- забезпечити виконання профілактичних заходів щодо попередження
масового розповсюдження гострої респіраторної хвороби, спричиненої
корона
вірусом,
і
гострих
респіраторних
інфекцій
(https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov);
- забезпечити виконання «Плану протиепідемічних заходів щодо
запобігання поширенню на території коледжу гострої респіраторної
хвороби, спричиненої корона вірусом на 2020рік», затвердженого
розпорядженням директора від 06.03.2020 №1.19/7;
- забезпечити виконання рішень тимчасової протиепідемічної комісії в
Чернігівській області.
10 Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
В.о.директора коледжу

Л.М.Ревко

Проект наказу вносить:

Заступник директора
з навчально-виробничої роботи

Ю.Ю. Моришев

Погоджено:
Заступник директора з виховної роботи

С. А. Харченко

Заступник директора
з адміністративно-господарської роботи

В.О.Новик

Головний бухгалтер

Ю.В. Шиганова

Фахівець І категорії з кадрів

Н.Є.Передерій

