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Про особливості організації
освітнього процесу з
19 квітня 2021 року до завершення карантину
Відповідно до Законів України «Про фахову передвищу освіту», «Про вищу
освіту», «Положення про організацію освітнього процесу у Хмельницькому базовому
медичному коледжі», на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня
2020 р. № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», постанов
Головного державного санітарного лікаря України від 22.08.2020 року № 50 «Про
затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв'язку з
поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», рішення Державної комісії з питань
ТЕБ та НС № 16, рішення комісії з питань ТЕБ та НС Хмельницької ОДА від 15 квітня
2021 року протокол №8 навчальний заклад продовжує роботу у дистанційній формі з
19 квітня 2021 року до завершення карантину

НАКАЗУЮ:
1. Заступниці директора з навчальної роботи, завідувачам відділень,
завідувачці навчально-виробничою практикою, головам ПЦК забезпечити
проведення навчальних занять, виробничої практики у дистанційній формі в
синхронному режимі за допомогою сервісу відеоконференцій Google Meet та
Zoom, в асинхронному та синхронному режимах на платформі Google
Classroom (G Suite) для студентів усіх курсів усіх відділень коледжу за
затвердженим розкладом.
1.1. Проведення занять для слухачів відділення післядипломної освіти
продовжити у дистанційній формі.
1.2. Завідуючим
відділень,
завідуючій
навчально-виробничої
практики Перебендюк Т.В., заступниці директора з навчальної роботи
Кльоц Т.Г., заступниці директора з науково-методичної роботи
Алєксєєвій Т.О. здійснювати контроль за проведенням занять.
1.3. Викладачам, що перебувають на обсервації проводити заняття
дистанційно згідно розкладу.
2. Студентам та слухачам курсів підвищення кваліфікації
рекомендується виселитися із гуртожитку для запобігання поширення
COVID -19.
3. Кураторам донести інформацію до батьків студентів, наголосивши про
їх відповідальність за збереження здоров’я і забезпечення дистанційної
присутності їх дітей на заняттях.

4. Керівникам структурних підрозділів коледжу для роботи
адміністративно-управлінського, навчально-допоміжного та господарського
персоналу коледжу під час карантину:
1) Визначити і затвердити перелік осіб та плани робіт працівників, які
можуть працювати дистанційно, забезпечивши при цьому належні умови
роботи.
2) Забезпечити проведення робочих нарад, надання інформації
працівникам структурних підрозділів і громадянам за допомогою доступних
засобів зв’язку та телекомунікацій.
5. Допускати до роботи у коледжі персонал за умови використання
засобів індивідуального захисту (маски, респіратора, захисного щитка або
маски, в тому числі виготовленої самостійно).
6. Не допускати до роботи у коледжі персонал, який визначений таким,
який потребує самоізоляції відповідно до галузевих стандартів у сфері
охорони здоров'я.
7. Завідувачці господарства, завідувачці гуртожитку забезпечити:
7.1. Контроль за входом співробітників до приміщень закладу освіти
при наявності захисної маски або респіратора. Під час пересування
приміщеннями закладу освіти використання захисних масок є обов'язковим.
7.2. Проведення очищення і дезінфекції поверхонь (в тому числі
дверних ручок, столів, місць для сидіння, перил, тощо) під час та у кінці
робочого дня.
8. Помічниці директора з кадрової роботи довести наказ до відома
співробітників і студентів.
9. Тарасенко Т.Г. опублікувати наказ на сайті Хмельницького базового
медичного коледжу.
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