
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
ДРОГОБИЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ НАФТИ І ГАЗУ 

 
22.09. 2021 р.   
                                                              НАКАЗ                                           №216 
Про організацію  
освітнього процесу в коледжі 
під час «жовтого» рівня 
епідемічної небезпеки 
 
      Керуючись Листом № 02-01/06/3400 від 21.09.2021р. Департаменту освіти 

ЛОДА та Листом № 1/9-487 від 22.09.2021р. Міністерства освіти і науки 
України, на території Львівської області з 00:00 год. 23.09.2021 діють 
карантинні обмеження, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 
09.12.2020 № 1236 (зі змінами) для «жовтого» рівня епідеміологічної небезпеки, 
рішення педагогічної Ради коледжу 

НАКАЗУЮ: 
1. Запровадити в коледжі з 23 вересня 2021 року дистанційну форму навчання. 

Очна форма навчання можлива при наявності 80% вакцинованих педагогічних 
працівників які мають документ, що підтверджує отримання повного курсу 
вакцинації, чи міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат, 
що підтверджує вакцинацію від COVID – 19 однією дозою дводобової вакцини 
(жовті сертифікати), або однією дозою однодозової вакцини чи двома дозами 
дводобової вакцини (зелені сертифікати), які включені Всесвітньою 
організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в 
надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування методом 
полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної хвороби, 
чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу 
електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу 
Дія. 
2. З метою забезпечення і гарантування прав здобувачів освіти на 
отримання якісної освіти будуть створені комісії, які здійснюватимуть 
перевірку організації та проведення дистанційної форми навчання. 
3.  Керівникам структурними підрозділами активізувати роботу щодо 
прискорення процесу вакцинації серед персоналу. 
4. Заступнику директора з АГР – Лепаку Ю.З. 

- забезпечити виконання Постанов головного державного санітарного лікаря 
України; 



- забезпечити дотримання повітряно-температурного режиму та належну роботу 

опалювальних мереж в приміщеннях коледжу; 

-  проводити провітрювання приміщень; 

- забезпечити контроль за дотриманням персоналом правил особистої гігієни, у 

тому числі гігієни рук та «кашльового етикету»; 

- забезпечити наявність у санвузлах дозаторів із милом, не знижувального 

двотижневого запасу дезінфікуючих засобів, що дозволені до використання 

Міністерством охорони здоров’я України; 

- забезпечити щоденне проведення обліку та аналізу захворюваності на грипп, 

короновірусну хворобу та інші ГРВІ серед господарського персоналу; 

- не допускати до роботи працівників з ознаками захворювання на гострі 

респіраторні захворювання; 

- забезпечити організацію та проведення щоденного вологого прибирання усіх 

приміщень із застосуванням миючих і дезінфікуючих засобів, дозволених до 

використання Міністерством охорони здоров’я України; 

5. Заступнику директора з виховної ролботи – Павлюку П.С. 

-  обмежити проведення масових урочистостей, спортивних і святкових заходів 

з метою запобігання виникнення і розповсюдження захворюваності на грипп, 

короновірусну хворобу та інші ГРВІ. 

- не допускати до роботи працівників з ознаками захворювання на гострі 

респіраторні захворювання; 

    6. Кервнику фізичного виховання Піцю Б.М. – забезпечити виконання 

корантинних заходів під час роботи спортивних секцій. 

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 
 
 

В.о.директора                                                    Мирон БАБ’ЯК 
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