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Щодо запровадження 
карантину 

Відповідно до статті 29 Закону України «Про захист населення 
від інфекційних захворювань», Постанови Кабінету Міністрів №211 
від 11.03.2020 «Про запобігання поширенню на території України 
коронавірусу СОУЮ-19» та листа Міністерства освіти і науки України 
№1/9-154 від 11.03.2020 

н а к а з у ю : 

1. Ларисі ПЕТРИЧЕНКО, першому проректору, Ірині ПОЛЯКОВІЙ, 
директору Харківського коледжу, Сергію РЯБОКОНЮ, директору 
Красноградського коледжу, Наталії ДЕНИСОВІЙ, директору 
Балаклійської філії: 

ЗАПРОВАДИТИ: 
1.1. карантин з 12 березня по 03 квітня 2020 року; 
1.2. гнучкий (дистанційний) режим роботи працівників академії та 

структурних підрозділів. 

2. Викладачам: 
2.1. ЗАБЕЗПЕЧИТИ проведення навчальних занять за допомогою 

використання технологій дистанційного навчання; 
2.2. ПРОДОВЖИТИ заняття після нормалізації епідемічної ситуації 

в області та Україні відповідно до навчальних планів підготовки 
фахівців; 

2.3. ВІДМОВИТИСЬ від проведення та участі у масових заходах 
освітнього, наукового, соціального, спортивного та мистецько-
розважального характеру в усіх корпусах та на території закладів 
освіти. 



Завідувачам кафедр: 
3.1. Після нормалізації епідемічної ситуації в Україні ЗДІЙСНИТИ 

контроль проведеної роботи науково-педагогічними та 
педагогічними працівниками кафедри щодо виконання інших 
розділів Індивідуального плану викладача (організаційна, наукова, 
методична робота тощо). 

Деканам факультетів: дошкільної і спеціальної освіти та історії Христині 
ШАПАРЕНКО, соціально-педагогічних наук та іноземної філології 
Тамарі ОТРОШКО, психолого-педагогічного факультету ОКСАНІ 
БАБАКІШЙ та ТВО декана факультету фізичного виховання 
та мистецтв Миколі АНДРЄЄВУ, директору Харківського коледжу Ірині 
ПОЛЯКОВІЙ, директору Красноградського коледжу Сергію 
РЯБОКОНЮ, директору Балаклійської філії Наталії ДЕНИСОВІЙ: 
4.1. ОРГАНІЗУВАТИ інформування здобувачів освіти щодо заходів 

запобігання поширення хвороби, проявів хвороби та дій у випадку 
захворювання та розміщення відповідної інформації на сайті; 

4.2. ПОСИЛИТИ контроль за захворінням здобувачів освіти. 

Ларисі ЧЕБІТЬКО, Місліму МАМЄДОВУ, медичним працівникам 
академії: 
5.1. ЗАБЕЗПЕЧИТИ виконання профілактичних заходів щодо 

попередження масового розповсюдження гострої респіраторної 
хвороби, спричиненої коронавірусом, і гострих респіраторних 
інфекцій; 

5.2. ВИКОНУВАТИ рішення тимчасових обласних протиепідемічних 
комісій; 

5.3. ЗДІЙСНИТИ підготовку приміщень для тимчасової ізоляції осіб, 
що відповідають визначенню випадку 2019-пСоУ інфекції; 

5.4. ДОПОВІДАТИ щоденно Ларисі Петриченко, першому проректору, 
про кількість студентів з ознаками гострої респіраторної вірусної 
інфекції, підозрою на коронавірусну інфекцію та госпіталізованих 
до закладів охорони здоров'я. 

Тетяні ЯГОВЦОВІЙ, проректору з соціально-побутових питань, та Аллі 
НОСЕНКО, завідувачці гуртожитку: 

6.1. ВИКОРИСТОВУВАТИ ізолятори в гуртожитку для ізоляції 
здобувачів освіти, які мешкають у гуртожитку, з ознаками гострих 
респіраторних захворювань за потреби; 

6.2. ОРГАНІЗУВАТИ проведення бесід для здобувачів освіти, які 
мешкають у гуртожитку, з безпеки життєдіяльності під час 
карантину (зокрема з питань дотримання правил пожежної та 
електробезпеки, безпеки дорожнього руху, профілактики 
шлунково-кишкових захворювань, дотримання правил гігієни 




