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НАКАЗ
Про запобігання поширенню
коронавірусу в академії
Відповідно до статті 29 Закону України «Про захист населення від
інфекційних хвороб», постанови Кабінету Міністрів України №211 від
11.03.2020р., «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу
COVID-19», листа Міністерства освіти і науки №1/9-154 від 11 березня 2020р.,
враховуючи рішення вченої ради (протокол №6 від 12.03.2020), керуючись ст.
34 Закону України “Про вищу освіту”, Статутом академії
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити заходи протиепідемічного захисту в КЗВО «Рівненська
медична академія».
2. Перевести освітній процес в академії на дистанційну форму на період з
12 березня по 3 квітня 2020 року включно. Заборонити направлення за кордон
студентів та співробітників академії до країн з високим ступенем ризику
зараження, проведення масових заходів в академії, у яких бере участь більше 60
осіб.
3. Декану медико-фармацевтичного факультету, начальнику відділу
кадрів академії, завідувачам кафедр, директорам коледжів, які входять до
структури академії, завідувачам відділень, головам циклових комісій на період
з 12 березня по 03 квітня 2020 року:
- забезпечити проведення занять для студентів, слухачів з використанням
технологій дистанційного навчання та навчально-методичних комплексів,
розташованих на платформі Moodle, та з допомогою електронного зв’язку;
- розробити заходи щодо часткового переведення працівників на роботу в
дистанційному режимі та на виконання інших видів робіт: організаційнопедагогічної, методичної, наукової тощо.
4. На період призупинення освітнього процесу викладачам:

- забезпечити підготовку індивідуальних завдань, тем рефератів тощо, які
відповідають темам заняття згідно розкладу з можливістю їх завантаження на
платформу Moodle;
- контроль знань з практичних занять здійснювати за допомогою системи
дистанційного контролю на платформі Moodle та електронної пошти;
- надавати консультації щодо виконання індивідуальних завдань через
спілкування по електронній пошті та інших засобах комунікації.
5. Заступнику директора з адміністративно-господарських питань:
- забезпечити на період з 12 березня по 03 квітня 2020 року охорону
навчальних корпусів, гуртожитків та інших об’єктів академії відповідно до
заходів протиепідемічного захисту;
- посилити контроль за проведенням санітарно-гігієнічних заходів у
навчальних корпусах, вологого прибирання приміщень, із застосуванням
дезінфікуючих засобів, режим провітрювання тощо.
6. Завідувачам гуртожитків забезпечити можливість перебування
студентів на території гуртожитків із врахуванням заходів протиепідемічного
захисту.
7. Начальнику відділу кадрів забезпечити доведення змісту даного наказу
до відома декана медико-фармацевтичного факультету, завідувачів кафедр,
директорів коледжів, завідувачів відділень, голів циклових комісій.
8. Декану медико-фармацевтичного факультету, завідувачам кафедр,
директорам коледжів, завідувачам відділень, головам циклових комісій довести
інформацію до відома працівників кафедр, циклових комісій, студентів,
слухачам.
9. Завідувачу відділення післядипломної освіти молодших медичних і
фармацевтичних спеціалістів забезпечити завершення розпочатих раніше
циклів підвищення кваліфікації згідно розкладу занять із врахуванням заходів
протиепідемічного захисту та внести відповідні зміни до графіка проведення
циклів підвищення кваліфікації.
10. Керівникам структурних підрозділів забезпечити виконання заходів
протиепідемічного захисту.
11. Перенести дату проведення дня відкритих дверей в КЗВО «Рівненська
медична академія» з 14.03.2020р. на 11.04.2020р.
12. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
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