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                                                    სსიპ  კოლეჯი „ერქვანი“-ს  დირექტორი 

                                                                          ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა   N  83 „ო“ 

                                                                    05  ნოემბერი  2020  წელი 

                                                                         ქ. ამბროლაური 

         სსიპ  კოლეჯის  „ერქვანი“-ს  დირექტორის,  2020  წლის  02  ნოემბრის  N 81 „ო“ ბრძანებაში, 

             „სსიპ  კოლეჯი  „ერქვანი“-ში  ახალი  კორონავირუსის  ფაქტის  დადასტურების  გამო   

         სასაწავლო  პროცესის  შეჩერების  შესახებ“  ცვლილების  განხორციელებისა  და  კოლეჯში   

    კორონავირუსის  გავრცელების  თავიდან  აცილების  მიზნით   სასწავლო  პროცესის  შეწყვეტისა  

   და ადმინისტრაციის  დისტანციურ  სამუშაო  რეჟიმზე  გადასვლის  ვადების  გაგრძელების შესახებ  

 

   სსიპ  კოლეჯი  „ერქვანი“-ში  ახალი  კორონავირუსის  (covid 19 - ის)  გავრცელებასთან  

დაკავშირებით,  რომელიც  უკვე აღმოაჩნდა  კოლეჯის  სამ  თანამშრომელს  (ქეთინო  რატიანს,  რომა  

მუსერიძეს,  ფრიდონ  ბუაძეს)  და  ა(ა)იპ  ამბროლაურის  ერთიანი  ადგილობრივი  საზოგადოებრივი  

ჯანდაცვის  ცენტრის  რეკომენდაციით,  მათთან  კონტაქტში  მყოფი  პირები,  კოლეჯის  

თანამშრომლების  დიდი  ნაწილი გადავიდა  თვითიზოლაციაში  12  დღით,  მიზანშეწონილია  

ცვლილება  შევიდეს  კოლეჯის დირექტორის  2020  წლის  02  ნოემბრის  N 81 „ო“ ბრძანებაში,  „სსიპ  

კოლეჯი  „ერქვანი“-ში  ახალი  კორონავირუსის  ფაქტის  დადასტურების  გამო  სასაწავლო  პროცესის  

შეჩერების  შესახებ“ 

    საქართველოს  ზოგადი  ადმინისტრაციული  კოდექსის  52-ე  და  63-ე  მუხლების,  ასევე კოლეჯი  

„ერქვანი“-ს   წესდების   მე- 5  მუხლის  „ი“  პუნქტის  საფუძველზე    

                                                                        ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ: 

  1.    სსიპ  კოლეჯი  „ერქვანი“-ს  დირექტორის,  2020  წლის  02  ნოემბრის  N 81 „ო“  ბრძანებაში,               

„სსიპ  კოლეჯი  „ერქვანი“-ში  ახალი  კორონავირუსის  ფაქტის  დადასტურების  გამო  სასაწავლო  

პროცესის  შეჩერების  შესახებ“  განხორციელდეს  ცვლილება. 

  2.  ახალი  კორონავირუსის  (covid 19 - ის)   გავრცელების  აღკვეთის  მიზნით,  სსიპ  კოლეჯი  

„ერქვანი“-ში  სასწავლო  პროცესის  შეჩერების  ვადა  გაგრძელდეს  2020  წლის  25  ნოემბრამდე. 

  3.  დაევალოს  კოლეჯის  ადმინისტრაციას  შესაძლებლობის  ფარგლებში  უზრუნველყოს 

დინსტანციური  სწავლება  იმ  პროგრამებზე  და  ან  ცალკეულ  მოდულებზე,  რომლებიც  იძლევა 

აღნიშნულის  განხორციელების  საშუალებას. 

  4.  კოლეჯის  ადმინისტრაციული  პერსონალი  2020  წლის  25  ნოემბრამდე  გადავიდეს  

დისტანციურ  სამუშაო  რეჟიმში, ონლაინ  ტექნოლოგიების  გამოყენებით. 

  5.  ადმინისტრაციულ-ტექნიკური  პერსონალის  კოლეჯის  შენობაში  ყოფნა  დასაშვებია 

მხოლოდ  აუცილებლობის  შემთხვევაში.  შენობაში  ყოფნა  სამსახურებრივი  მოვალეობის  

შესრულების  მიზნით  მხოლოდ  პირბადის  გამოყენებით  შეუძლიათ  იმ  პირებს  ვისაც  არ  ჰქონია  

კონტაქტი  ინფიცირებულ  თანამშრომლებთან. 
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  6.  ბრძანება  გაეცნოს  დაინტერესებულ  პირებს  დადგენილი  წესის  შესაბამისად. 

  7.  ბრძანება  ძალაში  შევიდეს  ხელმოწერისთანავე. 

  8.  ბრძანება  შეიძლება  გასაჩივრდეს  ამბროლაურის  რაიონულ  სასამართლოში  დადგენილი 

წესით,  ხელმოწერიდან  ორი  კვირის  ვადაში. 

 

                                                                    

                                                                დირექტორი:                                                   /ფ.  ბუაძე/ 

 

             

 

 

 


