ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Комунальний вищий навчальний заклад "Корсунь-Шевченківський
педагогічний коледж ім. Т.Г. Шевченка Черкаської обласної ради"

НАКАЗ
19.03. 2020 р

№ 30-г

Про простій працівників
педагогічного коледжу
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211
«Про запобігання поширення на території України коронавірусу COVID-19», Указу
Президента України від 13.03.2020 року № 87/202 «Про рішення ради національної
безпеки і оборони України від 13 березня 2020 року «Про невідкладні заходи щодо
забезпечення національної безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої корона вірусом SARS-coV-2», листа
Департаменту освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації від
12.03.2020 № 02/11-02/687 «Про запровадження карантину», наказу Департаменту
освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації № 63 від 17.03.2020
«Про організаційні заходи для запобіганню поширенню корона вірусу COVID-19»,
наказу по педагогічному коледжу № 55 від 18.03.2020 «Про організаційні заходи
для запобіганню поширенню корона вірусу COVID-19», та враховуючи
рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я,
НАКАЗУЮ:
1. Оголосити простій не з вини працівників з 19.03.2020 до 03.04.2020 на час
запровадження карантину для спеціалістів та обслуговуючого персоналу коледжу.
2.Працівникам, зазначеним в пункті 1 наказу, під час простою перебувати вдома,
але в дні чергування, визначені «Графіком чергування членів адміністрації,
спеціалістів, та технічного персоналу на час карантину з 19.03.2020 по 03.04.2020» ,
затвердженого наказом № 56 від 19.03.2020, бути готовими стати до роботи.
3.Заступнику директора з АГР Власенку І.О. в телефонному режимі довести до
відома працівників інформацію про дні чергування , час простою працівників
коледжу табелювати позначкою «П» із зазначенням кількості годин простою.

4. Головному бухгалтеру Луценко Л.С. оплатити працівникам, зазначеним в пункті
1 наказу, час простою у розмірі середньої заробітної плати ( ст.113 (КЗпП
України).
5. Старшому інспектору з кадрів Довченко В.І. ознайомити з наказом зазначених
працівників шляхом висвітлення на Дошці оголошень та викладенням цього
наказу на офіційному сайті коледжу.
6. Контроль за виконання наказу залишаю за собою.

В.о. директора
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