ЗАТВЕРДЖЕНО
Рiшення Сумськоi обласноi кoмicii з питань
техногенно-екологiчноi безпеки та
надзвичайних ситуацiй
протокол вiд ,,?,t. травня 2020 № /-t
Тимчасовi рекомендацй щодо органiзацii протиепiдемiчних заходiв в готелях
на перiод карантину у зв'язку з поширенням коронавiрусноi хвороби
(COVID-19)
Робота готелiв повинна здiйснюватися з урахуванням цих рекомендашй,
спрямованих на запобiгання ускладнення епiдемiчноl ситуацй внаслiдок поширення
коронавiрусноl хвороби (COVID - 19).
1.
У готелях мае бути визначена вiдповiдальна особа, яка проводить
температурний скринiнг усiм працiвникам перед початком робочот змiни.
2.
Не допускаються до . виконання обов'язкiв працiвники, в яких при
проведеннi температурного скринiнгу було виявлено температуру тiла понад 37,0 С
або з ознаками респiраторних захворювань. Вони скеровуються до сiмейного
лiкаря/лiкаря-терапевта за мiсцем обслуговування. У разi захворювання працiвника
ресшраторним захворюванням вдома, без приlзду на роботу iнформувати керiвника
суб' екта господарювання телефоном
3.
При вимiрюваннi температури тiла контактним методом, необхiдно
забезпечити обов'язкову дезiнфекцiю виробу, яким здгйсшоегься термометрiя, пiсля
кожного його використання спиртовмiсними антисептиками, якi включають 70%
етилового спирту або спиртовмюними деззасобвми експрес дi'i.
4.
У разi виявлення працiвника з ознаками гострого респiраторного
захворювання пiд час робочо) змiни, вживати заходiв для йога тимчасовот iзоляцil
вiд здорових осiб та негайно повiдомляти про цей випадок заклад охорони здоров' я
(за мiсцем обслуговування прашвника) для вирiшення питания необхiдностi
госпiталiзацii'та /або можливостi амбулаторного лiкування хворого.
5.
Пiсля госшташзацп та/або направления на амбулаторне шкування
працiвника з ознаками гострого ресшраторного захворювання, необхiдно
забезпечити проведения заключноi' дезiнфекцi1 в примiщеннях, де перебував
прашвник,

6.
На входi в готель i в коридорах (вестибюлях) необхiдно:
розмiстити iнформацiйнi матерiали щодо профiлактики коронавiрусно'i
хвороби COVID - 19;
органiзувати мiсця для обробки рук спиртовмiсними антисептиками з
концентрашею активно дiючоi' речовини понад 60% для iзопропiлового спирту та
понад 70% для етилового спирту. Доцiльно розмiстити яскравий вказiвник про
необхiднiсть дезiнфекцii' рук (банер, наклейка, вказiвник тоща).
7.
При поселеннi в готель забезпечуетъся принцип « 1 особа в 1 номер»
незалежно вiд його мiсткостi за винятком випадкiв розмiщення сiмей або осiб, що
супроводжують людей з обмеженими можливостями.
8.
При появi симптомiв ресгпраторного захворювання та/або пiдвищення
температури у особи, яка проживае в готелi, така особа шдпягае iзоляцii'в номерi до
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отримання консультацй медичного працiвника.
9.
Дозволяетъся одночасне перебування вiдвiдувачiв у вестибюлi не
бiльше однш особи на 1 О квадратних метрiв площi. Допуск вiдвiдувачiв та
перебування у готелi (за межами кiмнати) дозволяетъся лише у респiраторi або
захиснiй масцi так, щоб були покритi нiс та рот.
1 О. Адмiнiстрацiя готелю не допускае утворення черг у мiсцях можливого
скупчення вiдвiдувачiв (рецепцiя, вестибюлi, лiфтовi холи тощо ). В мiсцях
потенцiйного скупчення вiдвiдувачiв повинно бути нанесене тимчасове маркування
для забезпечення дотримання дистанцй не менше 1,5 метри.
11. Для уникнення черг при реестрацй поселения в готель необхiдно
забезпечити можливiсть попередньот онлайн-реестрацц вiдвiдувачiв.
На рецепцй готелю встановлюсться захисний екран мiж персоналом та
вiдвiдувачами.
12. У готелях, до зняття вiдповiдних обмежень, забороняетъся робота
конференц-залiв, фiтнес- та спа-цеитр!в, ресторанiв тощо.
Пiсля зняття обмежень для забезпечення протиепiдемiчних заходiв потрiбно
додатково враховувати рекомендацй, передбаченi для зазначених об'скпв/зон.
13. Харчування в готелях може бути органiзоване шляхом доставки !жi в
кiмнати за попереднiм замовленням вiдвiдувачiв або в ресторанах (кафе) готелiв
лише на вiдкритих (лiтнiх) майданчиках на вiдкритому повiтрi, у тому числi пiд
тентами, на верандах, за умови дотримання вiдстанi не мент як 1,5 метра мiж
мiсцями для сидiння за сусiднiми столами та розмiщення не бiльш як чотирьох
вiдвiдувачiв за одним столом (без урахування дiтей вiком до 14 рокiв).
14. Пiсля виселення з номерiв проводиться обробка поверхонь примiщення
з застосуванням
дезiнфекцiйних
засобiв згiдно методичних рекомендашй,
затверджених МОЗ Украши.
15. Збирання використаноУ бiлизни та рушникiв для прання проводиться з
використанням засобiв захисту обличчя, очей, рук , пiсля чого проводиться миття
рук з милом та /або обробка антисептиком
16. Адмiнiстрацiя готелю повинна забезпечити:
наявнiсть щонайменше п'ятиденного запасу засобiв iндивiдуального захисту
та Ух використання працiвниками (респiратори або медичнi маски, в тому числi
виготовленi самостiйно, захиснi рукавички);
навчання з працiвниками щодо використання масок медичних, серветок,
одноразових рукавичок та Ух видалення пiсля вiдпрацювання, а також контролюс
дотримання встановлених вимог.
iнформування
вiдвiдувачiв
щодо встановлених
обмежень та умов
обслуговування шляхом розмiщення вiдповiдних матерiалiв при входах до готелiв
таз використанням iнших засобiв комунiкацiУ, в т. ч. соцiальних мереж.
нанесения тимчасового маркування, в тому числi i поза межами примiщень
закладу, з метою уникнення скупчення перед входом з дотриманням дистанцi'i не
менте 1,5 м;
постiйну наявнiсть рiдкого мила, антисептикiв та паперових рушникiв в
санвузлах номерiв та санвузлах загального користування. Використання
багаторазових рушникiв заборонено (окрiм персональних в номерах);
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щогодинне вологе прибирания мiсць найбiльшого скупчення вiдвiдувачiв;
дезiнфекцiю поверхонь з якими контактують вiдвiдувачi, у всiх громадських
та службових зонах (стiйка реестрацй, столи, стiльцi, ручки дверей, кнопки лiфтiв,
роздягальнi, сходи тощо) кожнi 3-4 години;
безперебiйну роботу систем вентиляцй;
умови для збору використаних засобiв iндивiдуального захисту в номерах,
мiсцях загального користування, на поверхах та оргашзовуе Ух безпечне видалення;
розмiщення додаткових контейнерiв/урн для засобiв iндивiдуального захисту,
паперових серветок в мiсцях загального користування (холах, коридорах тощо);
обмеження масових зборiв працiвникiв у закритих примiщеннях;
тимчасове вiдсторонення вiд роботи осiб з групи ризику, визначених
вiдповiдно
до Стандартiв
медично1 допомоги
«Коронавiрусна
хвороба
(С'аУЮ-19)», затверджених наказом маз Укршни вiд 28.03.2020 № 722.
17.
Працiвники готелю зобов'язанi регулярно мити руки з милом або
обробляти 1х спиртовмiсними антисептиками не рiдше одного разу за 3 години;
утримуватися вiд контакту з особами, якi мають симптоми респiраторних
захворювань; самоiзолюватися
у разi виникнення симптомiв респiраторних
захворювань та звернутися за медичною допомогою до сiмейного лiкаря.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Рiшення Сумськоi обласноi кoмicii з
питань техноrенно-еколоriчноi безпеки

та падзвичайних ситуацiй
протокол вiд ~.3 травня2020 № /,G
Тимчасовi рекомендацй щодо opraнiзaцiiпротиепiдемiчних заходiв при
наданнi послуг з перевезення пасажирiв на перiод карантинуу зв'язку з
поширеннямкоронавiрусноi хвороби (COVID - 19)
Перевезення пасажирiв громадським мiським, примiським, мiжмiським
транспортом на внутрiшньообласних маршрутах повинно здiйснюватися з
урахуванням цих рекомендацiй, спрямованих на запобiгання ускладнення
епiдемiчноУситуацi'i внаслiдок поширення коронавiрусноУхвороби (COVID 19).
1.
Субскти господарювання, якi здiйснюють дiяльнiсть з перевезення
пасажирiв, визначають вiдповiдальну особу (осiб), яка проводить
температурний скринiнг усiм працiвникам перед початком робочот змiни.
2.
Не допускаються до виконання обов'язкiв працiвники, в яких при
проведеннi температурного скринiнгу було виявлено температуру тiла понад
3 7,О С або з ознаками респiраторних захворювань та скеровувати до сiмейного
лiкаря/лiкаря-терапевта за мiсцем обслуговування. У разi захворювання
працiвника респiраторним захворюванням вдома, без притзду на роботу
iнформувати керiвника суб'скта господарювання телефоном
При вимiрюваннi температури тiла контактним методом, необхiдно
забезпечити обов'язкову дезiнфекцiю виробу, яким здгйснюетъся термометрiя,
пiсля кожного його використання спиртовмiсними антисептиками, якi
включають 70% етилового спирту або спиртовмiсними деззасобами експрес дiУ.
3.
У разi виявлення працiвника з ознаками гострого респiраторного
захворювання пiд час робочот змiни, вживати заходiв для його тимчасовог
iзоляцi1 вiд здорових осiб та негайно повiдомляти про цей випадок заклад
охорони здоров'я (за мiсцем обслуговування працiвника) для вир1шення
питания необхiдностi госпiталiзацil та /або можливостi амбулаторного
лiкування хворого.
4.
При здiйсненнi перевезення пасажирiв повинна бути забезпечена
можливiсть дотримання вiдстанi мiж водгсм та пасажирами не менше 1 метра
або наявнiсть фiзичних бар'ертв (кабiна водiя iзольована вiд салону, прозора
пластикова перегородка мiж вошсм та пасажирами тощо). Bci члени екiпажу
повиннi знаходитись в респiраторах (без клапану) або медичних масках.
5.
Пасажирам перед рейсом водiй або касир контролер проводить
температурний скринiнг. Особи з температурою 37,2 та вище або з наявними
симптомами респiраторних захворювань в салон автотранспортного засобу не
допускаються.
6.
Заборонясгься перевезення пасажирiв, якi не використовують
респiратор або захисну маску. Поруч з пасажирськими дверима розмлцуеться
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нагадування про необхiднiсть використання засобiв iндивiдуального захисту
для користування пасажирським транспортом.
Продаж квиткiв та перевезення пасажирiв здтйснюеться в межах кiлькостi
мiсць для сидiння, передбачених технiчною характеристикою транспортного
засобу або визначеног в ресстрашйних документах на транспортний засiб.
Перевезення стоячих пасажирiв не допускаегься.
Забезпечуетъся можливiсть придбання квиткiв через мережу Iнтернет та
iнформування пасажирiв про таку можливiсть з використанням доступних
каналiв комунiкацiй, в т. ч. через соцiальнi мережi.
7.
У кожному транспортному засобi повинно бути забезпечено
iнформування пасажирiв про заходи профiлактики коронавiрусно'i хвороби
СОУЮ-19 доступним способом, зокрема оголошення в салон], наочна
iнформацiя тощо.
8.
Перед
кожним
рейсом
проводиться
вологе
прибирания
транспортного засобу з використанням миючих та дезiнфiкуючих засобiв, у
тому числi мiсць контакту рук пасажирiв (поручи], мiсця сидiння тощо ). Бiля
вхiдних дверей транспортного засобу доцiльно розмiстити спиртовмiснi
антисептики з концентрацию активно дiючо1 речовини понад 60% для
iзопропiлового спирту та понад 70% для етилового спирту. За сприятливих

погодних умов здiйснювати перевезення при вiдкритих вiкнах. Або вiдкритих
люках
9. На кожному входi в примiщення автостанцiй необхiдно:
розмiстити iнформацiйнi матерiали щодо профiлактики коронавiрусноУ
хвороби COVID - 19;
органiзувати мiсця для обробки рук спиртовмюними антисептиками з
концентрашсю активно дiючоi'речовини понад 60% для iзопропiлового спирту
та понад 70о/о для етилового спирту.
1 О. Дозволяетъся одночасне перебування в примiщеннi автостанцй не
бiльше однш особи на 1 О квадратних метрiв площi зали обслуговування
пасажиртв.
Обмеження контакту мiж працiвниками та пасажирами повинно
здiйснюватися шляхом органiзацi1 екранiв у касах продажу квиткiв (з плiвки,
скла, прозорого пластику тощо) та дотримання принципу соцiального
дистанцiювання (1,5 метри) в чергах.
Робота залiв очiкування рейсiв у закритих примiщеннях не дозволяетъся.
Допуск пасажирiв та перебування в примiщеннi автостанцй дозволяетъся
лише у респiраторi або у захиснiй масцi.
11. Адмiнiстрацiя автостанцп самоспйно контролю€ питания
дистанцiювання з метою недопущения утворення черг у мiсцях можливого
скупчення пасажирiв. У мiсцях потенцiйного скупчення пасажирiв повинно
бути нанесене тимчасове маркування для забезпечення дотримання днстанцй
не менше 1,5 метри.
12. Адмiнiстрацiя автосганцп повинна забезпечити:
наявнiсть засобiв iндивiдуального захисту та контроль за Ух
використанням працiвниками (захиснi маски, рукавички для осiб, якi проводять
прибирания та дезiнфекцiю) та проведения навчання з працiвниками щодо
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правильностi використання засобами iндивiдуального захисту;
.
.
.
.
наявнгсть ртдкого мила, антисептикш та паперових рушниктв у санвузлах.
Використання багаторазових рушникiв заборонено;
очищения
i дезiнфекцiю контактних поверхонь у примiщеннях
автосганцй з використанням дозволених до використання дезiнфекцiйних
засобiв не рiдше нiж кожнi 3 години, додаткове протирання поверхонь до яких
часто торкаються руками (двернi ручки, поручнi тощо) дезiнфекцiйними
засобами протягом робочого дня;
регулярне провiтрювання (кожнi 2 години) рабочих примiщень;
органiзований збiр використаних засобiв iндивiдуального захисту,
паперових серветок/рушникiв разом з iншими побутовими вiдходами в пакети,
якi пiсля наповнення герметично зав'язуються для подальшого видалення;
розмiщення додаткових контейнерiв/урн укомплектованих пакетами для
збору засобiв iндивiдуального захисту, паперових серветок/рушникiв у мiсцях
загального користування;
обмеження масових зборiв працiвникiв у закритих примiщеннях;
тимчасове вiдсторонення вiд роботи осiб з групи ризику, визначених
вiдповiдно до Стандартiв медично'i допомоги «Коронавiрусна хвороба
(СОУЮ-19)», затверджених наказом МОЗ Украши вiд 28.03.2020 № 722.
13. Працiвники автостанцй та перевiзники зобов' язанi дотримуватися
правил особистоi' ппени, регулярно мити руки з милом або обробляти Ух
спиртовмiсними антисептиками не рiдше одного разу на 3 години, а також
пiсля вiдвiдування громадських мiсць, використання туалету, прибирания
тоща; утримуватися вiд контакту з особами, якi мають симптоми респiраторних
.
захворювань; у разт' виникнення ознак ресшраторних
захворювань попередити
роботодавця, звернутися за медичною допомогою та виконувати рекомендацй
сiмейного лiкаря, вт. ч. дотримуватись самоiзоляцil.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Рiшення Сумськоi' обласноi' кoмicii' з питань
техноrенно-екологiчноi' безпеки та
надзвичайних ситуацiй
протокол вiд ,,,!,,t травня 2020 № /-t
Тимчасовi рекомендацй щодо органiзацii' протиепiдемiчних заходiв при
проведеннi зовнiшнього незалежноrо оцiнювання, единого вступного iспиту та
единого фахового вступного випробуванняв перiод карантину в зв'язку
поширенням коронавiрусноiхвороби (COVID - 19)

3 метою запобiгання поширенню коронавiрусноi' хвороби (COVID - 19) при
проведеннi зовнiшнього незалежного оцiнювання, единого вступного iспиту та
единого фахового вступного випробування (далi - тестування) субекти, що
вiдповiдальнi за органiзацiю тестування зобов' язанi дотримуватись затверджених
протиепiдемiчних заходiв.
1.
Пiд час органiзацi'iтестування необхiдно:
1)
забезпечити iнформування учасникiв про:
ознаки ресшраторних захворювань, якт можуть бути шдставою для
недопущения до проходження тестування;
можливiсть участi в додаткових сесiях тестування для осiб, якi не будуть
допущен! до тестування за станом здоров'я;
протиепiдемiчнi заходи, яких необхiдно дотримуватись при участi в тестуваннi;
2)
забезпечити проведения пiдготовчих протиепiдемiчних заходiв, якi
визначенi шею постановою, зокрема:
визначити маршрути учасниктв, з метою забезпечення найменшого контакту
мтж групами;
скласти графiк, за яким вiдбуватиметься допуск учасникiв в будiвлю, де буде
проводитись тестування. Графiк допуску повинен враховувати час, необхiдний для
проведения термометрй, антисептичног обробки рук, часу розмiщення учасникiв для
запобiгання скупчення;
визначити мiсця розсадки учасникiв, з дотриманням i'x дистанцiювання не менш
нiж 1,5 метри один вiд одного в ycix напрямках (з обох бокiв поруч, попереду та
позаду);
розмiстити iнформацiю (плакати/банери) про необхiднiсть дотримання
респiраторноi'гiгiсни та етикету кашлю.
визначити осiб, що будуть здтиснювати контроль за проведениям
температурного скриншгу, обробки рук антисептиками та за використанням
учасниками тестування засобiв iндивiдуального захисту (захиснi маски, в т. ч.
виготовлен! самостiйно)
2.
Перед початком тестування всi учасники тестування та залучен! особи
проходять термометрiю. Особи, в яких виявлено температуру тiла понад 37 ,2° С або
ознаки респiраторних хвороб не допускаються до виконання службових обов'язкiв або
проходження тестування.
Допуск учасникiв до будiвлi, в якiй органiзовано тестування, зшйснюетъся пiсля
проведения термометрй, оцiнки наявностi ознак респiраторних хвороб та за умови
2

наявностi одягненот захиснот маски/ресгпратора (без клапану) так, щоб були покритi
нiс та рот.
Респiратори можуть використовуватись протягом всього тестування, захиснi маски
повиннi змiнюватись кожнi 3 години або якщо маска забруднилась/стала волога. Запас
масок забезпечусться учасником самостiйно, перевiряеться пiд час допуску до
примiщень, де вiдбуватиметься тестування. Органiзатори тестування повиннi мати
запас масок для виняткових випадюв.
3.
Забороняеться допуск до будiвлi, в якiй органiзовано тестування,
супроводжуючих
осiб, крiм осiб, якт супроводжують
осiб з обмеженими
можливостями.
4.
На входi до будiвлi, в якiй проводиться тес-гування, органiзовуються мiсця
для обробки рук антисептиками спиртовмiсними з концентрацию активно дiючоi
речовини понад 60% для iзопропiлових спиртiв та понад 70% для етилових спиртiв.
Мiсця для обробки рук позначаються яскравим вказiвником про необхiднiсть
дезiнфекцii рук (банер, наклейка тоща).
5.
У санiтарних кгмнатах потрiбно забезпечити наявнiсть необхiдно1
кiлькостi рiдкого мила, антисептикiв та паперових рушникiв. Використання
багаторазових рушникiв заборонено.
6.
Пiсля проведення тестування необхiдно провести очищения i дезiнфекцiю
поверхонь (в тому числi дверних ручок, столiв, мiсць для сидiння) та провiтрювання

цримпцень.

7.
Аудиторii, в яких проводиться тестування, перед i пiсля йога проведениям
повиннi провiтрюватися не менше 30 хв. Пiд час тестування, за сприятливих погодних
умов, рекомендовано вiдкривати вiкна при зачинених вхiдних дверях.
8.
У мiсцях проведения тестування забезпечуетъся чергування медичних
працiвникiв закладiв освiти або закладiв охорони здоров'я.
9.
На виходi iз закладу необхiдно розмiстити контейнер/урну з кришкою для
використаних масок з чiткою яскравою вiдмiткою «ВИКОРИСТ АНI МАСКИ».
Збiр використаних масок пiд час проходження тестування зшйснюстъся вiдповiдно
до перiодичностi 1х замiни залученими особами в окремий мiшок для смiття з
зав' язками для подальшого видалення разом з побутовим смiттям утилiзацi1. Збiр
використаних масок зшйснюетъся в одноразових рукавичках, якi слiд утилгзувати
разом з зiбраними масками, пiсля чого помити руки з милом або обробити
антисептиком.
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