
ВИСТУПИЛИ:
Могсеенко В.В., начальник Головного управшння Держпродспожив-

служби в Сумськiй областi;
Хомета Г.А., виконуючий обов'язки директора Департаменту охорони

здоров'я Сумськоi обласноi'державноi'адмiнiстрацii.
ВИРIШИЛИ:

1.1. На виконання пункту 4 постанови Кабiнету Мiнiстрiв Украi'ни вiд 20
травня 2020 р. № 392 «Про встановлення карантину з метою запобiгання
поширенню на територй Украiни гостроi респiраторноi хвороби COVID-19,
спричинено] коронавiрусом SARS-Co V-2, та етапiв послабления
протиепiдемiчних заходiв» визначити показники ознак для послаблення
протиепiдемiчних заходiв:

1) iнцидентнiсть (загальна кiлькiсть нових випадкiв COVID-19 за останнi
сiм днiв на 100 тис. населения) становить менше нiж 12 осiб на 100 тис.
населения, а саме 1,97;,

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
I. Про дотримання протиепiдемiчних норм щодо протидй поширенню

гострог респiраторноi хвороби COVID-19 у Сумськiй областi на етапi
подальшого послабления карантинних обмежень вiдповiдно до вимог
постанови Кабiнету Мiнiстрiв Укра'iни вiд 20 травня 2020 р. № 392 «Про
встановления карантину з метою запобiгання поширенню на територii' Украши
гострог респiраторноi' хвороби COVID-19, спричиненот коронавiрусом SARS-
СоV-2, та етапiв послабления протиепiдемiчних заходiв».
СЛУХАЛИ:

Збаражського В.П., Головного державного санiтарного лiкаря Сумськоi
областi.

ГОЛОВУВАВ: Грищенко Р.С., голова Сумськоi' обласноi' державно!
адмiнiстрацi1, голова Сумськоi обласноi кoмicii з питань техногенно-
екологiчноi безпеки та надзвичайних ситуацiй.

ПРИСУТЮ: члени Сумськот обласноi кoмicil з питань техногенно-
екологiчноi' безпеки та надзвичайних ситуацiй (дал! - обласна комiсiя), голови
районних державних адмппстрашй, мiськi голови та голови об' еднаних
територiальних громад в студiях вiдеозв'язку.
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Термiн виконання: пiд час
ускладнення епiдемiчноУ ситуацiУ

2) завантаженiсть лiжок у закладах охорони здоров'я, визначених для
госпiталiзацii пашенпв з пiдтвердженим: випадком COVID-19, становить менш
як 50%, а саме 1,6%;

3) середня кiлькiсть тестувань методом полiмеразно1 ланцюговог реакцii
та iмуноферментного аналiзу становить бiльше 12 осiб на 100 тис. населения
протягом останнiх семи днiв, а саме 50,16.

1.2. Приймаючи до уваги фактичний стан епiдемiчноi ситуацi"i з COVID-
19 в Сумськiй областi та положения постанови Кабiнету Мiнiстрiв Украши вiд
3 червня 2020 р. № 435 «Про внесения змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв
Украши вiд 20 травня 2020 р. № 392» дозволити з 5 червня 2020 року:

1) функцiонування закладiв громадського харчування, зокрема приймання. . .ыдвщувачгв у примцценнях таких закладгв, за умови дотримання. . .протиешдемтчних вимог, затверджених цим рцпенням;
2) проведения релiгiйних заходiв за умови здiйснення контролю

релiгiйною органiзацiею за дотриманням фiзичноl дистанцii мiж учасниками не
менше нiж 1,5 метра та перебування не бiльше нiж однiеУособи на 5 кв. метрах
площi будiвлi, якщо релiгiйний захiд проводиться в примiщеннi.

1.3. Затвердити розробленi Головним управлiнням Держпродспожив-
служби в Сумськiй областi та Сумським: обласним лабораторним центром МОЗ
Украши з урахуванням положень постанови Головного державного санiтарного
лiкаря Украiни вiд 02.06.2020 № 32 Тимчасовi рекомендацй щодо органiзацiУ
протиепiдемiчних заходiв у закладах громадського харчування на перiод
карантину у зв'язку з поширенням гостроi респiраторноi хвороби COVID-19
(додаються).

1.4. Взяти до виконання змiни до постанови Головного державного
санiтарного лiкаря Украiни вiд 26.05.2020 № 28 «Про затвердження Тимчасових
рекомендашй щодо органiзацil протиепiдемiчних заходiв в деяких закладах
фiзичноi куль тури та спорту на перiод карантину у зв 'язку з поширенням
коронавiрусноi хвороби (COVID-19)» з урахуванням змiн, внесених
постановою Головного державного санiтарного лiкаря Украши вiд 02.06.2020
№33.

1.5. На виконання пункту 4 постанови Кабiнету Мiнiстрiв Украiни вiд
20 травня 2020 р. № 392 «Про встановлення карантину з метою запобiгання
поширенню на територii Украiни гостроУ респiраторноУ хвороби COVID-19,
спричиненоi коронавiрусом SARS-CoV-2, та етапiв послабления протиепiде-
мiчних заходiв» Сумському обласному лабораторному центру МОЗ Украши,
Головному управлiнню Держпродспоживслужби в Сумськiй областi,
Департаменту охорони здоров' я Сумськот обласноi державно! адмiнiстрацiУ у
разi невiдповiдностi епiдемiчноi ситуацii на територii областi ознакам для
послабления протиепiдемiчних заходiв протягом трьох днiв поспiль негайно
iнформувати обласну комiсiю з питань техногенно-екологiчноi безпеки та
надзвичайних ситуацiй для прийняття вiдповiдного рiшення про скасування
послабления деяких протиегцдемгчних заходiв виходячи iз оцiнки поточноi
епiдемiчноi ситуацй,
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Термiн виконання: до 10.06.2020

ВИРIШИЛИ:
2.1. Головному управлiнню Держпродспоживслужби в Сумськiй областi,

Сумському обласному лабораторному центру МОЗ Украши», Сумськiй
регiональнiй державнiй лабораторi1 Держпродспоживслужби Укршни:

1) утворити спiльну комiсiю для вирiшення органiзацiйних питань щодо
технiчноi можливостi проведения у Сумськiй регiональнiй державши
лабораторй Держпродспоживслужби Украши дослiджень на SARS-CoV-2 iз
використанням методу полiмеразноl ланцюговоi реакцй, а також питань
забезпеченвя режиму роботи, безпечностi поводження з мiкроорганiзмами
згiдно Державних санiтарних правил ДСП 9.9.5.035-99 «Безпека роботи з
мiкроорганiзмами I-11 груп патогенносп»;

2) забезпечити виконання органiзацiйних заходiв, включаючи навчанвя
персоналу для проведения вказаних дослiджень, механiзму забезпечення
лабораторй тест-системами, витратними матерiалами, засобами iндивi-
дуального захисту та дезiнфектантами.

11. Про використання Сумсько1 регiонально1 державно! лабораторй
Держпродспоживслужби Украши для проведения лабораторного тестування
бiоматерiалу на SARS-CoV-2 iз використанням методу полiмеразноl
ланцюгово1 реакцй вiдповiдно до протокольного рiшення вiд 22 траввя
2020 року № 9 Державно! комiсi1 з питань техногенно-еколопчног безпеки та
надзвичайних ситуашй,

СЛУХАЛИ:
Мотсеенка В.В., начальника Головного управшння Держпродспожив-

служби в Сумськiй областi;

BИCTYПИJlli:
Збаражський В.П., Гояовний державний санiтарний шкар Сумськоi

областi.

1.6. Головам районних державних адмiнiстрацiй, мiським, селищним,
сiльським головам, головам об' еднаних територiальних громад, керiвникам
вiдповiдних суб'ектiв господарювання вжити органiзацiйних заходiв щодо
забезпечення на територiях вiдповiдних адмш1стративно-територiальних
одиниць дотримання затверджених протиепiдемiчних вимог.

Термiн виконання: на перiод
встановлення карантину

1.7. Головному управлiнню Держпродспоживслужби в Сумськiй областi
забезпечити постiйний контроль за дотриманням протиепiдемiчних вимог
суб' ектами господарськот дiяльностi, щодо яких знятi або послаблен!
карантиннi обмеження, шляхом проведения вибiркових перевiрок з вжиттям. . . .
вщповщних заходгв реагування у разт виявлення порушень.

Термiн виконання: на перiод
встановлення карантину
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сандр Б€Л€ВЦОВ

Начальник вiддiлу запобiгання
надзвичайним ситуацiям
Департаменту цивiльного захисту
населения Сумсъкоi обласноl
державноi адмiнiстрацii,
вiдповiдальний секретар обласноi кoмicii

Голова Сумськоi обласноi
державноi адмiнiстрацii,
голова обласноi кoмicii

онання: до 09.06.2020

111. Про дiяльнiсть контрольно-пропускних пунктiв, що розташованз на
територii Сумськоi областi.

СЛУХАШI:
Тимошенка В.М., начальника управлiння взасмодй з правоохоронними

органами та оборонноi роботи Сумсъкоi обласноi державно! адмiнiстрацii.

ВИРIШИЛИ:
3 .1. Призупинити дiяльнiсть контрольно-пропускних пунктiв, згiдно з

перелiком, затвердженим протокольним рiшенням Сумськоi обласноi кoмicii з
питань техногенно-екологiчноi безпеки та надзвичайних ситуацiй вiд
22.05.2020 № 12, до окремого розпорядження Керiвника робiт з лiквiдацi!
наслiдкiв медико-бiологiчноi надзвичайноi ситуацii природного характеру
державного рiвня, пов 'язано1 iз поширенням коронавiрусноi хвороб и COVID-19
на територй Сумськоi областi за винятком контрольно-пропускного пункту,
розташованого м. Охтирка (автодорога Р-46 «Охтирка - Харкiв», в напрямку
м. Харкiв.

У разi ускладнення епiдемiчноi ситуацii за рiшенням Керiвника робiт з
лiквiдацii наслiдкiв медико-бiологiчноi надзвичайноi ситуацii природного
характеру державного рiвня, пов 'язаноi iз поширенням коронавiрусно! хвороб и
COVID-19 на територii Сумськог областi, дiяльнiсть контрольно-пропускних
пунктiв може бути вiдновлена.

3.2. Враховуючи вимоги, якi викладенi в пунктi 11 постанови Кабiнету
Мiнiстрiв Украiни вiд 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобiгання поширенню
на територii Украiни гостроi респiраторно1 хвороби COVID-19, спричиненоУ
коронавiрусом SaRS-CoV-2», Охтирському мiському головi Алексееву 1.Ю.
забезпечити роботу визначеного контрольно-пропускного пункту.

Термiн виконання: на перiод
встановлення карантину

3.3. Контроль за виконанням цього рiшення покласти на управлiння
взаемодй з правоохоронними органами та обороннот роб 1 ти Сумськот обласноi
державно! адмiнiстрацiУ, доручивши йому надати вi повiдну узагальнену
iнформацiю до Сумськоi обласноi комiсi1 з питань хногенно-еколопчнот
безпеки та надзвичайних ситуацiй.
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Вимоги щодо персоналу
3. Забезпечити проведения щоденноi перед початком роботи

термометрii всiх працiвникiв безконтактним або контактним способами,
результати термометрй вносити до оформлених ·на кожного працiвника
листкiв термометра або до журналу довшьнот форми. Встановити на входi для
персоналу диспенсери з антисептиками для обробки рук та здiйснювати
контроль за Ух використанням.

4. Не допускати до роботи осiб iз ознаками гострого респiраторного
захворювання, пiдвищеною температурою тiла (понад 37,0) та скеровувати до
сiмейного лiкаря/лiкаря-терапевта за мiсцем обслуговування. У разi
захворювання працiвника респiраторним захворюванням вдома, без припду на
роботу iнформувати керiвника суб' скта господарювання телефоном.

5. При проведеннi, вимiрювань температури тiла контактними
засобами вимiрювання, необхiдно забезпечити обов'язкову дезiнфекцiю
термометра пiсля кожного його використання з застосуванням 70% етилового
спирту або спиртовмiсного деззасобу експрес дii.

6. У разi виявлення працiвника з ознаками гострого ресгпраторного
захворювання пiд час робочог змiни, вживати заходiв для його тимчасовог
iзоляцi1 вiд здорових осiб та негайно повiдомити про цей випадок заклад

1. Забезпечити роботу закладiв громадського харчування лише за
умови державно! ресстрацй потужностi, вiдповiдно до ст.25 ЗУ № 771 та
дотримання законодавства про безпечнiсть та окремi показники якостi
харчових продуктiв. Надання послуг зшйснюетъся як безпосередньо в закладi,
так 1 на «винiс» за попереднiм замовленням, а також з наданням послуг
адресноi доставки замовлень та/або на лiтнiх майданчиках пiд вiдкритим
небом.

2. Оператори ринку харчових продукпв повиннi забезпечити
належний захист харчових продуктiв вiд будь-якого забруднення на всiх
етапах виробництва (за наявностi) та обiгу: пiд час транспортування,
прийняття, розвантаження, зберiгання, пщготовки до реалiзацi1 та
безпосередньо при реалiзацi1.

Загальнi вимоги

ТИМЧАСОВI РЕКОМЕПДАЦII
щодо органiзацii протиепiдемiчних заходiв при роботi закладтв

громадського харчування на перiод карантину
у зв'язку з поширенням коронавiрусноi хвороби (COVID -19)

ЗАТВЕРДiКЕПО
Ртшення Сумськог обласноi кoмicii з
питань техногенно-еколоriчноi безпеки
та надзвичайних ситуацiй
протокол вiд S червня 2020 № /У'



Вимоги до вiдвiдувачiв
1. Органiзувати на входi до закладу вимiрювання температури

вiдвiдувачам безконтактним термометром. Осiб, у яких при проведеннi
температурного скринiнгу було виявлено температуру тiла понад 37,0 Сабо з
ознаками респiраторних захворювань до закладу не допускати.

2. На входi до закладу та в мiсцях видачi замовлень облаштовуетъся
мiсце для обробки рук персоналу та вiдвiдувачiв антисептиками
спиртовмiсними з концентрашею активно дiючоI речовини понад 60% для
iзопропiлових спиртiв та понад 70% для етилових спиртiв в диспенсерах.

3. Органiзувати нанесения тимчасовот розмiтки на пiдлозi (не менше
1,5 м мiж клтентами) в ycix мiсцях потенцiйного скупчення людей.

4. Обслуговування в закладах громадського харчування дозволяетъся
при умовi забезпечення дотримання вiдстанi не менше 1,5 м мiж столами з
розмiщенням не бiльш як чотирьох (без врахування дiтей до 14 рокiв)
вiдвiдувачiв за одним столом, крiм випадкiв вiдокремлення столiв один вiд
одного суцiльними перегородками, а також вiдокремлення частини стола
перегородкою, що викпючас контакт мiж вiдвiдувачами.

5. Забороняеться проведения святкувань, банкепв, iнших публiчних
заходiв, в яких беруть участь понад 1 О осiб.

охорони здоров'я (за мiсцем обслуговування прашвника) для вирiшення
питания госпiталiзацil та /або можливостi амбулаторного лiкування хворого.

7. Пiсля госпiталiзацiУ та/або направления на амбулаторне лiкування
працiвника з ознаками гострого респiраторного захворювання, необхiдно
забезпечити проведения заключног дезтнфекцц в примiщеннях, де перебував
прашвник.

8. Допуск до роботи ycix працiвникiв здiйснювати виключно за
наявностi засобiв iндивiдуального захисту обличчя, очей, рук (маски медичнот,
у тому числi виготовленог самостiйно або респiратора, окуляри, захисю
екрани, одноразов! рукавички).

9. Забезпечити ycix працiвникiв п'ятиденним запасом засобiв
iндивiдуального захисту (маски iз розрахунку - 1 маска на 3 години роботи,
окуляри, одноразовi рукавички, якi необхiдно змiнювати пiсля дiй та
виробничих процесiв, не пов'язаних мiж собою), а також санiтарним та
спецодягом (вт. ч. за видами робiт - миття посуду, прибирания, приготування
та видача 1жi), змiну якого здiйснювати щоденно та позачергово у разi
забруднення.

10. Персонал, що видае i доставляе ( в т. ч. адресно) замовлення та
зшйснюс розрахунок повинен бути одягнений в медичнi маски або респiратор
без клапана та одноразов! рукавички.

11. Пiсля кожного зняття засобiв iндивiдуального захисту перед
одяганням чисто! маски, одноразових рукавичок прашвник повинен ретельно
помити руки з милом та обробити антисептичним засобом.

12. Субект господарськоi' дiяльностi повинен забезпечити наявнiсть
п'ятиденного запасу заресстрованих дезiнфiкуючих засобiв та антисептикiв i
органiзувати контроль за i'x використанням,



Iншiвимоги до органтзацй роботи закладу
1. Меню розмпцусться на видному мiсцi бiля входу до закладу, в

мiсцях прийняття (видачi) замовлень. Меню для столiв мае бути ламiнованим
для можливостi проведения дезiнфекцi'i.

2. Видачу замовлень бажано здiйснювати в посудi одноразового
використання, а на винiс та для адресноi' доставки - в закритiй тарi. Видача до
замовлень серветок сухих iндивiдуально кожному, ешь, цукор, перець,
зубочистки в iндивiдуальних стiках.

3. Використання багаторазового посуду можливе виключно за
наявностi посудомийних машин з режимом кип'ятiння. При цьому харчовi
вiдходи пiдлягають дезiнфекцii з подальшим видаленням. Пiдноси (тацi)
миються пiсля кожного використання з протиранням розчином деззасобу, а в
кiнцi дня дезiнфiкуються в емносп шляхом занурення. Кухонний посуд та
розробний тнвентар миються, ошпарюються окропом (кип'ятком) та
висушуються.

4. Перевага надаеться безготiвковому розрахунку.
5. Замовлення страв при адреснiй доставцi та при обслуговуваннi на

винiс зшйснюсться дистанцiйно (по телефону або з використанням iнших
комунiкацiй), видача страв на винiс - через спецiально облаштоване вiкно.

6. Забезпечити роздiльну дезiнфекцiю залишкiв i'жi та одноразового
посуду з послiдуючим сортуванням вiдходiв та видаленням.

7. Органiзувати безпечне видалення використаних засобiв
iндивiдуального захисту (маски медичнi, одноразовi рукавички), паперових
серветок в окремi контейнери (урни) з кришками та одноразовими
полiетиленовими пакетами. Пiсля заповнення пакети щiльно зав'язувати та
видалити, як побутове смiття.

8. Забезпечити необхiднi умови для дотримання всiма працiвниками
закладу правил особистот ппени (рукомийники, мило, одноразов! рушники,
серветки, диспенсери з антисептиками у виробничих примiщеннях, санiтарних
вузлах для персоналу).

9. Збiльшити кратнiсть (через кожнi 3 години робочого часу
проведения дезiнфекцiйних заходiв (вологi прибирания з використанням
зареестрованих дезiнфiкуючих засобiв у виробничих примiщеннях (дверi,
двернi ручки, пiдлога, мийки, унiтази, крани, раковини, iнше обладнання), а в
кiнцi робочого дня у всiх примiщеннях. Забезпечити провiтрювання рабочих

6. Вiдвiдувачi перебувають на територii' закладу в засобах
iндивiдуального захисту (маска, що захищае рот i нiс) весь час, за винятком
часу приймання iжi та напоiв.

7. Для зменшення вiрогiдностi особистого контакту спiвробiтника
закладу з вiдвiдувачами при обслуговуваннi на винiс, передбачити
столик/поличку видачi страв для передач! замовлення, поверхня якого мае
бути доступна для проведения дезiнфекцii'.

8. У санiтарних кiмнатах для вiдвiдувачiв забезпечити постiйну
наявнiсть рiдкого мила, антисептика та паперових рушникiв. Вхiд
вiдвiдувачам до iнших примiщень закладу заборонясться.



МОIСЕ€НКО Начальник Головного управлiння
Вiталiй Володимирович Держпродспоживслужби в Сумськiй

областi

ЗБАРАЖСЬКИЙ ~В. о. директора ДУ «Сумський
Володимир Петрович обласний лабораторний центр МОЗ

Укршни», головний державний
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«Погоджено»:

15.Поза межами закладу працiвники повиннi:
утримуватись вiд контакпв з особами, яю мають симптоми

ресшраторних захворювань;
у разi виникнення симптомiв респiраторних захворювань або контакту з

пiдтвердженим випадком COVID-19 не виходити на роботу, звернутися до
свого сiмейного лiкаря та виконувати його рекомендацii'.

14. У закладах, якi здiйснюють обслуговування в примiщеннi
ЗАБОРОНЯ€ТЬСЯ

- Самостiйний вхiд вiдвiдувачiв до закладу без супроводу працiвника
цього закладу
Функцiонування дитячих кiмнат

- Приготування lжi на вiдкритих кухнях
Функцiонування буфепв, зон самообслуговування

примiщень через кожнi 2 години та пiсля закшчення робочого дня.
Передбачити у розкладi роботи закладу санггарну годину для проведения
дезiнфекцil примiщень.

1О. Проводити дезiнфекцiйну обробку шляхом протирания поверхонь
столiв та стiльцiв пiсля кожного вiдвiдувача. Стiльцi та iншi мiсця для сидiння,
обшитi тканиною або iншим м'яким матерiалом на лiтнiх майданчиках
замiнити на тi, якi пiддаються дезiнфекцii' вологим способом.

11. Провести навчання з працiвниками закладу щодо використання
масок, серветок, одноразових рукавичок та lx видалення пiсля вiдпрацювання,
встановити контроль за дотриманням встановлених вимог.

12. Адмiнiстрацiя/персонал закладу самоспйно забеэпечус та
контролюс виконання умов з недопущения черг та скупчення людей навколо
мiсць видачi замовлень.

13. Iнформувати вiдвiдувачiв щодо встановлених обмежень та умов
обслуговування адмiнiстратором закладу та шляхом розмiщення вiдповiдних
матерiалiв при входах до закладiв, а також з використанням iнших засобiв
комунiкацil, вт. ч. соцiальних мереж.


