ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

“КИЇВСЬКИЙ КОЛЕДЖ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ”
Н А К А З
19.10.2020
На виконання рішення Державної
комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій
від 15 жовтня 2020 року № 37

№ 97

Відповідно до Закону України «Про захист населення від інфекційних
хвороб», статей 45, 47, 48, 49 Закону України «Про фахову передвищу освіту»,
на вимогу постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641
(зі змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України) «Про
встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів
на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», на виконання вимог постанови
Міністерства охорони здоров’я України Головного державного санітарного
лікаря України від 22 серпня 2020 року № 50 «Про затвердження
протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв'язку
поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19)», враховуючи рішення
Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій від 15 жовтня 2020 року № 37, з метою належної організації
освітнього процесу в умовах карантинних заходів, спрямованих на запобігання
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19,
збереженню життя та здоров’я учасників освітнього процесу, забезпечення
доступної та якісної фахової передвищої і вищої освіти в Коледжі
Н А К А З У Ю:
1. Враховуючи встановлений в місті Києві з 00:00 годин 19 жовтня 2020
року «помаранчевий» рівень епідеміологічної небезпеки поширення COVID19 організувати освітній процес в Коледжі з передбаченими обмеженнями.
Відповідальні за виконання: Павло Притченко, Олександр Мостіпан, Анна
Сокол, Наталія Давиденко, Наталія Прокопенко, Тетяна Пономаренко,
Маріна Сніцар
Термін: до зміни епідеміологічної ситуації в місті Києві
2. Проінформувати учасників освітнього процесу щодо застосування

протиепідемічних заходів, передбачених для «помаранчевого» рівня
епідемічної небезпеки.
Відповідальні за виконання: Олександр Мостіпан, Анна Сокол, Наталія
Давиденко, Наталія Прокопенко, Тетяна Пономаренко, Алла Люлькова
Термін: 19.10.2020
3. Довести даний наказ до відома усіх учасників освітнього процесу та
оприлюднити на офіційному веб-сайті Коледжу.
Відповідальні за виконання: Олександр Мостіпан, керівники структурних
підрозділів, Алла Люлькова
Термін: 19.10.2020 року
4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
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