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Комунальний заклад «Костянтинівський медичний коледж»

Н А К А З  
м. Костянтинівка

24 квітня 2020 р. № 62-о

Про продовження режиму карантину 
з метою запобігання розповсюдженню 
захворювань, викликаних коронавірусом 
СОУГО- 19

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року 

№ 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 

8АК.8-СоУ-2» на період з 12 березня 2020 року на усій території України 

запроваджено загальнонаціональний карантин, який продовжено рішенням 

Уряду від 22.04.2020 р. до 11 травня 2020 року включно, з метою 

запобігання розповсюдженню захворювань, викликаних коронавірусом 

СОУГО -  19 

Наказую:

1. Продовжити на території Комунального закладу «Костянтинівський 

медичний коледж» встановлений режим карантину на термін до 

11 травня включно.

2. Заступникам директора Морозовій Л.Ф. та Лісовій О.В., завідувачам 

відділень Булгаковій Н.В. та Голевій Г.Ю забезпечити виконання 

освітніх програм, продовжити організацію і проведення освітнього 

процесу з використанням технологій дистанційного навчання.

3. Завідувачу практичним навчанням Заварзіній Н.М. організувати початок 

переддипломної практики для студентів груп 3 лс 11-1 та 4 лс 9-1 

відповідно до графіку освітнього процесу згідно з «Положенням про 

організацію освітнього процесу за дистанційною формою у



Комунальному закладі «Костянтинівський медичний коледж» п. 3.5 та 

«Положенням про проходження переддипломної практики під час 

карантину»

4. Інспектору відділу кадрів Сідельник С.С. довести цей наказ до відома 

всіх керівників структурних підрозділів.

5. Керівникам структурних підрозділів забезпечити роботу підлеглих 

працівників в умовах запровадження карантину.

6. Допускати присутність працівників на робочих місцях лише в разі 

крайньої необхідності, запровадивши необхідні умови для дотримання 

працівниками правил особистої гігієни.

7. Продовжити обмеження доступу сторонніх осіб до коледжу, заяви, 

звернення громадян та листи приймати на електронну адресу закладу або 

на його поштову скриньку.

8. Забезпечити оприлюднення цього наказу шляхом розміщення на 

офіційному сайті коледжу.

9. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор Комунального закладу 
«Костянтинівський медичний коледж» Тетяна МОНІЧ


