
 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КРИВОРІЗЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ 

ГІРНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЛІЦЕЙ 
 

 

 

Н А К А З 

 

”_12_”__березня_2020 року   м. Кривий Ріг      №__38____  

 

 

Про запровадження карантину  

 

 

З метою попередження масового розповсюдження гострої респіраторної хвороби, 

спричиненої коронавірусом та на виконання постанови Кабінету Міністрів України 

від 11.03.2020 р. №211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу 

COVID-19», листа Міністерства освіти і науки України від 11.03.2020 р. № 1/9-154, 

телефонограми департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної 

адміністрації від 12.03.2020 р. №122 «Щодо запровадження карантину для усіх типів 

закладів освіти», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 11.03.2020 р. 

№Р-185/0/3-20 «Про запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 на території 

Дніпропетровської області», наказу виконкому Криворізької міської ради від 12.03.2020 р. 

№73 «Про припинення освітнього процесу у закладах освіти міста», −  

 

Н А К А З У Ю: 

 

1. Запровадити у Криворізькому професійному гірничо-технологічному ліцеї 

карантин з 12.03.2020 р. по 03.04.2020 р.  

2. Медичній сестрі Єфименко О.Я. та інженеру з охорони праці Ромах А.Г. розробити 

профілактичні заходи щодо попередження масового розповсюдження гострої 

респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, і гострих респіраторних інфекцій. 

3. Майстрам виробничого навчання та класним керівникам: 

3.1.Організувати 12.03.2020 року інформування здобувачів освіти щодо заходів 

запобігання поширення хвороби, її проявів та дій у випадку захворювання; 

      3.2. Систематично здійснювати контроль здобувачів освіти та щоденно інформувати 

про стан їх здоров’я і випадків захворюваності на грип та ГРВІ до навчальної частини 

ліцею. 

     4. Викладачам професійно-теоретичної та загальноосвітньої підготовки: 

4.1. Проводити навчальні заняття, консультації, факультативи із застосуванням 

елементів дистанційного навчання, враховуючи індивідуальний підхід до технології 

викладання; 

4.2. Після закінчення терміну дії карантину провести тематичні зрізи знань здобувачів 

освіти. 



5. Заступнику директора з НВР Стойчик Т.І., заступнику директора НР 

Бахмацькій М.В., заступнику директора з навчально-виховної роботи Комаровій І.О. 

здійснювати контроль: 

5.1. За своєчасним та якісним проведенням викладачами навчальних занять, 

консультацій, факультативів з елементами дистанційного навчання; 

5.2. За виконанням навчальних програм відповідно до робочих навчальних планів; 

5.3. За відвідуванням здобувачами освіти навчальних занять, факультативів, 

консультацій в онлайн просторі; 

5.4. За своєчасним проведенням тематичних зрізів викладачами після закінчення 

терміну дії карантину. 

6. Завідуючій господарством Новіковій Г.І. здійснювати контроль за проведенням 

дезінфекції приміщень, зокрема, шляхом вологого прибирання об’єктів із застосуванням 

дезрозчинів, регулярного провітрювання приміщень. 

7. Відмовитись від проведення та участі у масових заходах, зокрема підготовки до 

проведення фестивалів та конкурсів.  

8. Координацію роботи за виконанням цього наказу покласти на заступника директора 

з навчально-виробничої роботи Стойчик Т.І., контроль залишаю за собою. 

 

 

В.О. ДИРЕКТОРА ЛІЦЕЮ       В.Г. СИРОТЮК 

 

 

 

 
 

Бахмацька М.В.  

 

Стойчик Т.І. 


