
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ТУРИЗМУ 

І КРАЄЗНАВСТВА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

 

НАКАЗ 

 

25.03.2020            м. Полтава                                             № 26 

 

Про організаційні заходи  

для запобігання поширення коронавірусу 

COVID-19 

 

 

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України «Про запобігання 

поширенню на території України коронавірусу COVID-19» від 11 березня 2020 

року, Указу Президента України від 13 березня 2020 року №87/2020 «Про 

рішення Ради національної безпеки і охорони України в умовах спалаху гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», 

враховуючи рекомендації Всесвітньої організації листа Міністерства освіти і 

науки України від 16.03.2020 406, листа Департаменту освіти від 25.03.2020 

№545/02.01-11 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Тимчасово, на час карантину, призупинити заняття у гуртках 

Полтавського обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді  (далі 

– ПОЦТКУМ) або до прийняття відповідного рішення щодо нього. 

 

2. Кульбаці Н.І., заступнику директора з адміністративно-господарської 

частини, забезпечити проведення відповідними службами комплексу 

профілактичних і протиепідемічних заходів, спрямованих на попередження 

масового розповсюдження гострої респіраторної хвороби, спричиненої 

коронавірусом, і гострих респіраторних інфекцій та заходів щодо підтримки 

функціонування інженерних споруд, мереж, комунікацій, дотримання правил 

безпеки життєдіяльності, економного та раціонального використання 

енергоносіїв, а також необхідного температурного режиму в приміщеннях 

закладу. 

 

3. Ярошенко Ю.О., методисту закладу, розмістити інформацію на сайті 

Центру для дітей та дорослих профілактичні заходи  щодо запобігання 



занесенню і поширенню на території Центру гострої респіраторної хвороби, 

спричиненої коронавірусом 2019-nCoV3.  

 

4. Установити на період карантину для адміністративних та методичних 

працівників Центру (заступники директора, завідувачі відділів, методисти) 

гнучкий графік роботи. 

 

5. Відтермінувати проведення атестації педагогічних працівників Центру. 

 

6. Керівникам гуртків на період карантину:  

6.1. Дистанційно виконувати інші види робіт (організаційно-педагогічна, 

методична та виховна); 

6.2. Скласти індивідуальний план самоосвіти з очікуваними результатами 

про які вони будуть звітуватися на нарадах при директору після нормалізації 

епідемічної ситуації. 

 

7. З метою забезпечення життєдіяльності Центру, перевести технічний 

персонал в режим чергування 

 

 8. Кожух Л.І. та Бондаренко-Бровко М.П., призначити відповідальними за 

опрацювання кореспонденції, що надходить через офіційні адреси Центру. 

 

 9. Марюхно Г.В., заступнику директора з навчально-виховної роботи, 

передбачити заходи щодо відпрацювання занять відповідно до навчально-

тематичних планів після нормалізації епідемічної ситуації. 

 

 10. Для ознайомлення всіх працівників Центру з даним наказом, 

Ярошенко Ю.О., методисту, розмістити документ на сайті Центру. 

 

 11. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор                 (підписано)                                         С. Комісар 
 


