Державний навчальний заклад
«ОДЕСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ ТОРГІВЛІ
ТА ТЕХНОЛОГІЙ ХАРЧУВАННЯ»
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Про запобігання поширенню інфекцій,
спричинених корона вірусом COVID-19
в ДНЗ «ОВПУТТХ»
На виконання Наказу Департаменту освіти Одеської обласної державної
адміністрації від 11.03.2020 р. №71/ОД «Про запобігання поширенню інфекцій,
спричинених корона вірусом COVID-19 в закладах освіти Одеської області» та
з метою забезпечення організації освітнього процесу в ДНЗ «ОВПУТТХ»

НАКАЗУЮ:
1. Призупинити освітній процес з 12.03.2020 по 03.04.2020 р.
2. Заступнику директора з НВР Терновському В.Г., начальнику штабу
цивільного захисту Бєлому А.М. організувати інформування здобувачів
освіти та співробітників училища щодо заходів запобігання поширення
хвороби, її проявів та дій у випадку захворювання.
3. Педпрацівникам:
3.1.Забезпечити організацію навчального процесу з використанням
дистанційних технологій.
3.2. Забезпечити відпрацювання занять відповідно до навчальних планів
після нормалізації епідемічної ситуації(директорських контрольних робіт,
поетапної атестації, тематичного оцінювання, підсумкового оцінювання).
4. Викладачам загальноосвітньої, професійно-теоретичної та професійнопрактичної підготовки:
4.1. Забезпечити організацію навчального процесу з використанням
дистанційних форм навчання згідно навчальних планів, навчальних
програм, графіку навчального процесу, розкладу занять.
4.2. розробити навчальні та методичні матеріали для супроводу освітнього
процесу з використанням дистанційних форм навчання та надати їх в
електронному вигляді заступнику директора з НВР Терновському В.Г. для
розміщення на сайті училища щоденно до 11 -00.
5. Класним керівникам, кураторам навчальних груп забезпечувати доступ

здобувачів освіти до навчальної інформації шляхом інформування їх з
використанням сайтів училища, електронної пошти, соціальних мереж, та
інших засобів передачі інформації.
6. Медичному працівнику Бєлому А.М. , класним керівникам, кураторам
проводити щоденний огляд здобувачів освіти на наявність ознак
захворюваності (з обов’язковою реєстрацією), у разі виявлення ознак
захворювань у дитини, терміново ізолювати від здорових дітей.
7. Завідуючій господарством Трач С.В., медичному працівнику Бєлому А.М.
забезпечити виконання профілактичних заходів, посилити дезінфекційний
режим у приміщеннях, провести роз’яснювальну роботу серед працівників,
здобувачів освіти щодо дотримання правил особистої гігієни.
8. Завідуючій господарством Трач С.В. забезпечити:
8.1. використання усі види провітрювання (наскрізне, кутове, однобічне) у
приміщеннях;
8.2. проведення щоденного вологого прибирання приміщень з
використання дезінфікуючих речовин та оброблення приміщень
бактерицидними лампами.
9. Заступнику директора Терновському В.Г. довести даний наказ до відома
педколективу, викладачів, учнів та їх батьків.
10. Контроль над виконанням даного наказу покласти на заступнику
директора Терновського В.Г., старших майстрів Саєнко Н.П., Зеленюк О.С.,
методиста Лукьянчикову
Директор училища

Л.Є.Висоцька

