
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  

соціально-економічний коледж 

 

Н А К А З 
 

01.09.2020 року                  м. Кам’янець-Подільський                                № 173 

 

 

Про створення комісії з питань 

виконання протиепідемічних заходів  

у закладі освіти на період карантину у  

зв’язку з поширенням коронавірусної  

хвороби (COVID-19) 

 

Відповідно до постанови Головного державного санітарного лікаря 

України «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на 

період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) 

(далі-Заходи) від 22 серпня 2020 року № 52, листів Міністерства охорони 

здоров’я від 27 серпня 2020 року № 26/01/25250/2-20 і Міністерства захисту 

довкілля та природних ресурсів України від 18 серпня 2020 року № 25/6-

23/2906-20 та з метою убезпечення від зараження коронавірусною інфекцією 

всіх учасників освітнього процесу та працівників закладу освіти, захисту їх 

життя і здоров’я, організації освітнього процесу з урахуванням Заходів 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. СТВОРИТИ комісію з питань виконання протиепідемічних заходів у 

закладі освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної 

хвороби (COVID-19) (далі-Комісія) у складі: 

- голова комісії – Гарбарець Ірина Алініївна, заступник директора з 

навчальної роботи;  

- заступник голови комісії – Кучер Олександр Миколайович, заступник 

директора з питань реабілітації, розвитку і адміністративно-господарської 

роботи; 

секретар – Герук Оксана Іванівна, завідувач гуртожитку; 

члени комісії: 

- Складанівський Олег Леонідович, начальник штабу ЦО, викладач; 

- Марунчак Оксана Василівна, інженер з охорони праці та техніки 

безпеки; 

- Герук Анжела Ігорівна, лікар; 

- Шморгал Ольга Іванівна, в.о. завідувача оздоровчо-реабілітаційного 

відділу, вихователь. 



2. КЕРУВАТИСЯ Комісії у своїй діяльності Тимчасовими 

рекомендаціями та Заходами щодо організації протиепідемічних заходів у 

закладі освіти в період карантину в зв’язку поширенням коронавірусної 

хвороби (COVID-19), що визначені в постанові Головного державного 

санітарного лікаря України від 22 серпня 2020 року № 52 та наказі директора 

коледжу від 17 серпня 2020 року № 160. 

 

3. РОЗРОБИТИ план роботи щодо організації протиепідемічних заходів 

у закладі освіти на перший семестр 2020-2021 навчального року з конкретним 

переліком заходів, відповідальними посадовими особами за їх виконання, 

термінами виконання та відміткою про виконані заходи. 

 

Відповідальний: 

Гарбарець І. А., заступник директора 

з навчальної роботи, голова комісії.  

Термін виконання: 

до 03.09.2020 р. 

 

4. РОЗРОБИТИ Інструкції «Щодо дій у випадку знаходження 

несанкціонованих звалищ із значною кількістю використаних засобів 

індивідуального захисту та предметів уходу за хворими інфекційної хвороби 

COVID-19, інших медичних відходів» та «Щодо поводження з використаними 

засобами індивідуального захисту в період карантину в зв’язку з поширенням 

коронавірусної хвороби COVID-19 у Подільському спеціальному навчально-

реабілітаційному соціально-економічному коледжі». 

 

Відповідальний: 

Складанівський О. Л., начальник 

штабу ЦО, член комісії.  

Термін виконання: 

до 02.09.2020 р. 

 

5. ПРОВЕСТИ відповідні інструктажі з керівниками структурних 

підрозділів (відповідальними особами) та кураторами академічних груп щодо 

індивідуальних заходів профілактики та реагування на виявлення симптомів 

коронавірусної хвороби (COVID-19) серед персоналу та здобувачів освіти, 

запобігання поширенню коронавірусної інфекції, дотримання правил 

респіраторної гігієни та протиепідемічних заходів. 

 

Відповідальний: 

Гарбарець І. А., заступник директора 

з навчальної роботи, голова комісії.  

Термін виконання: 

до 08.09.2020 р. 

 



6. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ контролю за виконанням цього наказу залишаю за 

собою. 

 
7. ДОВЕСТИ наказ до відому колективу закладу освіти, осіб, зазначених 

у ньому – під розпис. 

 

 

ДИРЕКТОР КОЛЕДЖУ                                                                       М. ТРІПАК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


