
 

Сумська обласна рада 

Департамент освіти і науки   

Сумської обласної державної адміністрації 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 

ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

                                                             

НАКАЗ 

 

12 жовтня 2020 року                       м. Суми                                     № 136-ОД 
 

Про запровадження карантину  

            Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 

р. №211 "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу 

COVID-19",  постановою Кабінету Міністрів № 641 “Про встановлення 

карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території 

із значним поширенням гострої респіраторної хвороби, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2”, рішенням Державної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 09 жовтня 2020 

року, яким з 12 жовтня 2020 року встановлено у м. Суми  та Сумської 

області  «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19. 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Установити з 12 жовтня до 25 жовтня 2020р. у комунальному закладі 

Сумський обласний інституту післядипломної педагогічної освіти карантин, 

заборонивши відвідування закладу її здобувачами.  

2. На період карантину відмовитись від проведення, участі у масових 

заходах в приміщеннях та на території закладу, зокрема, нарад, олімпіад, 

конкурсів, конференцій тощо. 

3. Проректору з науково-педагогічної та навчальної роботи, Панченко С. 

М., декану факультету Захаровій І.О. спільно із завідувачами кафедр в строк 

до 13.10.2020 розробити заходи стосовно: 

-  організації та здійснення учбового процесу (проведення занять) за 

допомогою дистанційних технологій; 

-  відпрацювання занять відповідно до навчальних планів після 

нормалізації епідемічної ситуації; 

- інформування здобувачів освіти щодо тимчасових змін в організації та 

здійсненні учбового процесу. 

4. Керівникам структурних підрозділів інституту: 

-  розробити заходи щодо часткового переведення працівників на 

дистанційну роботу та надати ректору на затвердження в строк до 12.10.2020 

року; 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zapobigannya-poshim110320rennyu-na-teritoriyi-ukrayini-koronavirusu-covid-19?fbclid=IwAR1K7yNFflGT6ycXaWU0jdSJ5NZEZUv8YqMKa9cWT-7Wyx2P5oBD5rdGkCk
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zapobigannya-poshim110320rennyu-na-teritoriyi-ukrayini-koronavirusu-covid-19?fbclid=IwAR1K7yNFflGT6ycXaWU0jdSJ5NZEZUv8YqMKa9cWT-7Wyx2P5oBD5rdGkCk
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zapobigannya-poshim110320rennyu-na-teritoriyi-ukrayini-koronavirusu-covid-19?fbclid=IwAR1K7yNFflGT6ycXaWU0jdSJ5NZEZUv8YqMKa9cWT-7Wyx2P5oBD5rdGkCk


- забезпечити профілактичні заходи, які попередять масове 

розповсюдження гострої респіраторної хвороби, спричиненої короновірусом, 

і гострих респіраторних інфекцій; 

- відмовитись проведення запланованих нарад, зборів тощо. 

5. Чернишовій Ю.М., провідному фахівцю відділу правової, кадрової та 

організаційної роботи, довести даний наказ до відома проректорів, декана, 

завідувачів кафедр та керівників структурних підрозділів. 

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 

 

Ректор         Юрій НІКІТІН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


