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ПЛАН
заходів щодо організації життєдіяльності коледжу в умовах

карантину

№
з/п Заходи Термін

виконання Відповідальний
Відмітка 
про ви

конання
1 . Внести корективи у графік 

освітнього процесу Щ О Д О  

відпрацювання після нормалізації 
епідеміологічної ситуації

до 01.04.2020 Шевченко О.В.

2. Перевести працівників на роботу 
у дистанційному режимі та на 
виконання інших видів робіт 
(організаційно-педагогічна, 
методична тощо)

13.03.2020 Шевченко О.В. 
Кравчук О.М. 
Шекель Л.Л.

3. Забезпечити проведення 
викладачами консультацій із 
застосуванням інтернет-ресурсі в

впродовж
карантину

Бараболя В.Ф. 
Чернишин М.М.

4. Забезпечити друк та розмістити 
інформаційно-освітні матеріали з 
питання профілактики поширення 
коронавірусу COVID-19 на сайті 
коледжу

12.03.2020 Марценюк М.В.

5. Проводити роз’яснювальну 
роботу з батьками студентів щодо 
необхідності вчасного звернення 
до сімейних лікарів у разі проявів 
симптомів інфекційного 
захворювання

регулярно Кравчук О.М. 
класні керівники

6. Провести санітарно -  освітні 
заняття з обслуговуючим 
персоналом ' з профілактики 
коронавірусу

13.03.2020 Самкова Т.В.

7. Підготувати до роботи ізолятори в 
гуртожитках № 1 та № 2 до 13.03.2020

Шекель Н.І. 
Мосійчук А.В. 
Самкова Т.В.



8. Придбати в аптеках противірусні 
засоби, 4-й шарові марлеві маски 
для персоналу по 2-3 шт. на особу 
(за наявності в аптеках)

до 13.03.2020 Возшок В.М.

9. Забезпечити запас 
дезинфекційних засобів для 
потреб коледжу, що мають 
державну реєстрацію (копію, 
завірену мокрою печаткою) та 
інструкцію щодо їх застосування

до 13.03.2020 Вознюк В.М.

10. Ознайомити прибиральниць 
навчального та лабораторного 
корпусів і гуртожитків № 1 та № 2 
з інструкцією по застосуванню 
дезинфікуючих засобів

13.03.2020 Харюк І. М. 
Шекель I I.І. 

Мосійчук А. В.

11. Проведення вологих прибирань з 
використанням дезинфікуючих 
засобів в аудиторіях, лабораторіях 
і майстернях, кімнатах та місцях 
спільного користування

щоденно
впродовж
карантину

Вознюк В.М. 
Харюк І. М. 
Шекель 11.1. 

Мосійчук А.В.
12. Контролювати ретельне 

дотримання санітарно 
протиепідемічних заходів та 
режиму провітрювання

щоденно
впродовж
карантину

Харюк І. М. 
Шекель Н.І. 

Мосійчук А.В.

13. Посилити роботу на ранньому 
виявленні хворих простудними 
захворюваннями на коронавірус

впродовж
карантину

Самкова Т.В.

14. Заборонити відвідування коледжу 
тд гуртожитків сторонніми 
особами

впродовж
карантину

швейцари

Заступник директора з АГР


