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П Р О Т О К О Л
позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій Запорізької області 
(в режимі онлайн-засідання)

від 31.07.2020 р. м. Запоріжжя № 29

Головуючий: Віталій БОГОВІН
В.о. секретаря: Наталя КОЛЕСШКОВА
Присутні: члени регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 
та надзвичайних ситуацій Запорізької області, запрошені.

Питання порядку денного:

1. Про епідемічний стан на території Запорізької області.
Доповідач:директор ДУ «Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ

України» Роман ТЕРЕХОВ.

2. Про продовження карантину на території Запорізької області з 
метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, 
спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2.

Доповідач: директор Д У  «Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ 
України» Роман ТЕРЕХОВ.

З питання ПЕРШОГО порядку денного:
'І ■' __  • • *_» ••• •«Про епідемічний стан на території Запорізької області»

СЛУХАЛИ: директора Д У  «Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ 
України» Романа ТЕРЕХОВА.

ВИРІШИЛИ:
1. Прийняти до відома інформацію доповідача.

Рішення Комісії прийнято відкритим голосуванням одноголосно. 
Пропозиції членів Комісії враховані.
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З питання ДРУГОГО порядку денного;
«Про продовження карантину на території Запорізької області з метою 
запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, 
спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2».

СЛУХАЛИ: директора Д У  «Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ 
України» Романа ТЕРЕХОВА.

ВИРІШИЛИ:

1. Прийняти до відома інформацію доповідача.

2. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 
№ 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених 
протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої 
респіраторної хвороби СОУЮ-19, спричиненої коронавірусом 8АІ18-СоУ-2» та 
з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, 
спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2 (далі -  СОУШ-19):

2 . 1. продовжити з 01 серпня 2020 року до 31 серпня 2020 року на 
території Запорізької області карантин;

2.2. залежно від встановленого рішенням Державної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (розміщеного на 
офіційному інформаційному порталі Кабінету Міністрів України (за 
посиланням http://covidl9.gov.ua) рівня епідемічної небезпеки поширення 
СОУГО-19 «ЗЕЛЕНИЙ», «ЖОВТИЙ», «ПОМАРАНЧЕВИЙ», 
«ЧЕРВОНИИ» на території області або окремих адміністративно- 
територіальних одиницях регіону заборонити здійснення заходів згідно з 
переліками, що додаються (далі -  Перелік заходів, які підлягають забороні).

Термін виконання: на період
встановлення відповідного рівня 
епідемічної небезпеки

2.3. затвердити Алгоритм дій у разі виявлення (підозри) хворого на гостре 
респіраторне захворювання, викликане коронавірусом СОУГО-19 в дитячому 
оздоровчому закладі (додається).

2.4. структурним підрозділам облдержадміністрації,
райдержадміністраціям, органам місцевого самоврядування, 
територіальним органам міністерств, інших центральних органів 
виконавчої влади, суб’єктам господарювання, незалежно від форми 
власності, в межах компетенції забезпечити:

2.4.1. безумовне виконання вимог, визначених:
1) законами України, актами Кабінету Міністрів України, протокольними

http://covidl9.gov.ua
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рішеннями Державної та регіональної комісій з питань ТЕБ та НС, Переліком 
заходів (в залежності від встановленого рівня епідемічної небезпеки 
поширення СОУГО-19) щодо запобігання поширенню на території України 
гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом ЗАЯБ- 
СоУ-2;

2) постановами Головного державного санітарного лікаря України від:
22.07.2020 № 41 «Про внесення змін до Тимчасових рекомендацій щодо 

організації протиепідемічних заходів під час проведення футбольних матчів в 
Україні серед професіональних футбольних клубів в умовах карантину з метою 
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 
СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2»;

30.07.2020 № 42 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо 
організації протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину в 
зв’язку поширенням короновірусної хвороби СОУГО-19;

30.07.2020 № 43 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо 
організації протиепідемічних заходів у дитячих закладах оздоровлення та 
відпочинку на період карантину у зв’язку поширенням короновірусної хвороби 
СОУГО-19;

3) Алгоритмом дій у разі виявлення (підозри) хворого на гостре 
респіраторне захворювання, викликане коронавірусом СОУГО-19 в дитячому 
оздоровчому закладі.

Термін виконання: на період карантину
2.4.2. початок роботи о:
08.00 годині -  в органах виконавчої влади, інших державних органах, 

органах місцевого самоврядування;
10.00 годині -  в органах соціального захисту населення, територіальних 

органів Пенсійного фонду в Запорізькій області;
Термін виконання: на період карантину

2.4.3. з метою обмеження скупчення громадян в транспорті та на шляхах 
прямування на роботу/з роботи застосування там, де це можливо, гнучкого 
режиму робочого часу, який, зокрема, передбачає різний час початку і 
закінчення роботи для різних категорій працівників, дистанційну (надомну) 
роботу;

Термін виконання: на період карантину

2.4.4. встановлення відстані у прикасовій та касовій зонах закладів торгівлі 
між особами (за винятком покупця і продавця) не менше ніж 1,5 метри та/або 
наявність між ними відповідних захисних екранів та дотримання відстані не 
менше ніж 1,5 метри між відвідувачами, які очікують дозволу на вхід до 
приміщень;

Термін виконання: на період карантину

2.4.5. опрацювання питання щодо можливості запровадження графіків 
роботи суб’єктів господарювання в залежності від територіального
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розташування, галузевої належності, специфіки виконання робіт чи надання 
послуг з метою встановлення початку роботи о 09.00, 10.00 чи більш пізній 
годині. Зокрема, встановити початок роботи о 10.00 або більш пізній годині 
суб’єктам господарювання, які провадять свою діяльність у таких видах 
економічної діяльності:

оптова та роздрібна торгівля;
ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів;
поштова та кур’єрська діяльність;
тимчасове розміщування та організація харчування;
страхова діяльність;
освіта;
надання соціальної допомоги; 
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок;

Термін виконання: на період карантину

2.4.6. здійснення особистого контролю за діяльністю дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку, зокрема за дотриманням ними:

1) отримання дозволу на роботу за формою № 318 /0  «Акт приймання 
дитячого оздоровчого табору»;

2) обмежень щодо прийому дітей з адміністративно-територіальних 
одиниць, на території яких установлено «ПОМАРАНЧЕВИЙ» або 
«ЧЕРВОНИЙ» рівень епідемічної небезпеки;

3) вимог щодо перерви між змінами не менше двох днів для проведення 
генерального прибирання та санітарної обробки;

4) встановленого рівня завантаженості закладів та недопущення їх 
перевантаження;

Термін виконання: на період карантину

2.5. органам місцевого самоврядування розробити (скоригувати) 
маршрути руху громадського транспорту з урахуванням змінених графіків 
роботи підприємств, установ, організацій для забезпечення можливості 
переміщення працівників на роботу/з роботи;

Термін виконання: на період карантину

2.6. Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації забезпечити 
облаштування спеціалізованого закладу для організації обсервації 
(КНП «Госпіталь ветеранів війни» Запорізької обласної ради), харчування, 
транспортування до них осіб, зокрема від пунктів пропуску через державний 
кордон, що потребують обсервації, медичне спостереження за ними. При цьому 
врахувати, що перебування осіб в обсерваторах є безкоштовним, крім 
харчування та транспортування осіб від місця обсервації до місць проживання, 
які здійснюються за власні кошти осіб;
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Термін виконання: на період карантину
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2.7. Департаменту соціального захисту населення

облдержадміністрації, райдержадміністраціям, органам місцевого 
самоврядування:

1) вжити додаткових заходів до виявлення та обслуговування одиноких 
осіб та осіб, які одиноко проживають, серед осіб похилого віку, осіб з 
інвалідністю, осіб, які перебувають на самоізоляції та організувати належний 
соціальний супровід;

2) забезпечити соціальний супровід осіб, хворих на СОУГО-19;
Термін виконання: на період карантину

2.8. Департаменту соціального захисту населення
облдержадміністрації з метою прискорення процесу готовності до відкриття та 
функціонування дитячих закладів оздоровлення та відпочинку організувати та 
провести координаційну нараду із залученням керівників (представників) 
райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, на території яких 
розміщені зазначені заклади, зацікавлених територіальних органів міністерств, 
інших центральних органів виконавчої влади, суб’єктів господарювання, 
незалежно від форми власності, які надають послуги з оздоровлення та 
відпочинку дітей.

Термін виконання: 03.08.2020

2.9. Забезпечити здійснення поточного контролю за перебуванням осіб в 
місцях самоізоляції:

1) шляхом проведення перевірки фактичного перебування осіб за 
зазначеними ними адресами самоізоляції -  працівниками Головного 
управління Національної поліції в Запорізькій області, ДУ «Запорізький 
обласний лабораторний центр МОЗ України», посадовими особами, 
уповноваженими органами місцевого самоврядування,
військовослужбовцями військових частин Національної гвардії України, 
які дислокуються в області;

2) на вулицях, у парках, інших громадських місцях шляхом проведення 
вибіркової перевірки документів, що посвідчують особу, підтверджують 
громадянство чи її спеціальний статус -  працівниками Головного управління 
Національної поліції в Запорізькій області, посадовими особами, 
уповноваженими органами місцевого самоврядування,
військовослужбовцями військових частин Національної гвардії України, 
які дислокуються в області;

Термін виконання: на період карантину

3. Головному управлінню ДСНС України у Запорізькій області
організувати оповіщення мешканців м. Бердянськ щодо дотримання 
протиепідемічних заходів з використанням гучномовців, встановлених на 
автомобілях ДСНС.

Термін виконання: на період карантину



]

4. Вважати такими, що втратили чинність з 01.08.2020: 
підпункти 2.2, 2.4, 2.5 пункту 2 питання другого протокольного рішення 

позачергового засідання регіональної комісії з питань ТЕБ та НС Запорізької 
області від 21.05.2020 № 18;

підпункт 2.1 пункту 2 питання другого протокольного рішення
позачергового засідання регіональної комісії з питань ТЕБ та НС Запорізької 
області від 28.05.2020 № 19;

підпункт 3.1 пункту 3 питання другого протокольного рішення
позачергового засідання регіональної комісії з питань ТЕБ та НС Запорізької 
області від 04.06.2020 № 20;

підпункт 3.1 пункту 3 питання другого протокольного рішення
позачергового засідання регіональної комісії з питань ТЕБ та НС Запорізької 
області від 11.06.2020 № 21;

підпункт 1 пункту 2 питання третього протокольного рішення 
позачергового засідання регіональної комісії з питань ТЕБ та НС Запорізької 
області від 16.06.2020 № 22;

підпункт 2.2, частини 2-4 підпункту 2.3, підпункти 2.4-2.7 пункту 
2 питання другого протокольного рішення позачергового засідання 
регіональної комісії з питань ТЕБ та НС Запорізької області від 22.06.2020 
№ 24;

пункт 4, 5 питання другого протокольного рішення позачергового 
засідання регіональної комісії з питань ТЕБ та НС Запорізької області від
26.06.2020 № 25;

пункт 2 питання третього протокольного рішення позачергового засідання 
регіональної комісії з питань ТЕБ та НС Запорізької області від 02.07.2020 
№ 26;

підпункти 1, 2 пункту 2 питання другого протокольного рішення 
позачергового засідання регіональної комісії з питань ТЕБ та НС Запорізької 
області від 13.07.2020 № 27.

Рішення Комісії прийнято відкритим голосуванням одноголосно. 
Пропозиції членів Комісії враховані.

Додатки: 1. Перелік заходів, які підлягають забороні під час карантину на 
території Запорізької області та/або окремих адміністративно- 
територіальних одиницях регіону, при встановленні рівня
епідемічної небезпеки поширення СОУГО-19 «ЗЕЛЕНИИ» на 2 арк.
2. Перелік заходів, які підлягають забороні під час карантину на 
території Запорізької області та/або окремих адміністративно- 
територіальних одиницях регіону, при встановленні рівня
епідемічної небезпеки поширення СОУГО-19 «ЖОВТИЙ» на 2 арк.
3. Перелік заходів, які підлягають забороні під час карантину на 
території Запорізької області та/або окремих адміністративно- 
територіальних одиницях регіону, при встановленні рівня
епідемічної небезпеки поширення СОУГО-19 «ПОМАРАНЧЕВИЙ» 
на 3 арк.
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4. Перелік заходів, які підлягають забороні під час карантину на 
території Запорізької області та/або окремих адміністративно- 
територіальних одиницях регіону, при встановленні рівня 
епідемічної небезпеки поширення СОУГО-19 «ЧЕРВОНИИ» на 
4 арк.
5. Алгоритм дій у разі виявлення (підозри) хворого на гостре 
респіраторне захворювання, викликане коронавірусом СОУГО-19 в

- дитячому оздоровчому закладі (додається) на 3 арк.

В.о. секретаря Наталя КОЛЕСНІКОВА



Додаток 1
до протоколу регіональної комісії з 
питань ТЕБ та НС в Запорізькій області 
від 31.07.2020 № 29

ПЕРЕЛІК
заходів, які підлягають забороні під час карантину на території 

Запорізької області та/або окремих адміністративно-територіальних одиницях 
регіону, при встановленні рівня епідемічної небезпеки поширення СОУГО-19

«ЗЕЛЕНИЙ»

При встановленні рівня епідемічної небезпеки поширення СОУГО-19 
«ЗЕЛЕНИЙ» забороняється:

1) перебування в громадських будинках і спорудах, громадському 
транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів 
або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених 
самостійно;

2) перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу, 
підтверджують громадянство чи її спеціальний статус, без посвідчення про 
взяття на облік бездомної особи;

3) самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації;
4) перетин державного кордону іноземцями та особами без громадянства 

(крім іноземців, осіб без громадянства, які постійно проживають на території 
України, та осіб, яких визнано біженцями, або осіб, які потребують додаткового 
захисту, працівників дипломатичних представництв та консульських установ 
іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, 
акредитованих в Україні, та членів їх сімей, військовослужбовців (підрозділів) 
збройних сил держав — членів НАТО та держав —  учасниць програми НАТО 
“Партнерство заради миру”, які беруть участь у заходах з підготовки 
підрозділів Збройних Сил) без наявного поліса (свідоцтва, сертифіката) 
страхування, що виданий страховою компанією, яка зареєстрована в Україні, 
або іноземною страховою компанією, яка має представництво на території 
України чи договірні відносини із страховою компанією —  партнером на 
території України (асистанс), та покриває витрати, пов’язані з лікуванням 
СОУГО-19, обсервацією, та діє на строк перебування в Україні.

5) перетин контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповані території у 
Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. 
Севастополя та виїзду з них іноземцями та особами без громадянства без 
наявного поліса (свідоцтва, сертифіката) страхування, що виданий страховою 
компанією, яка зареєстрована в Україні, або іноземною страховою компанією, 
яка має представництво на території України чи договірні відносини із 
страховою компанією — партнером на території України (асистанс), та 
покриває витрати, пов’язані з лікуванням СОУГО-19, та діє на строк 
перебування в Україні.
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6) проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, 

соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів за участю більше однієї 
особи на 5 кв. метрів площі будівлі або території (якщо захід проводиться на 
відкритому повітрі), а також діяльність кінотеатрів та закладів культури з 
наповненістю кінозалів або залів понад 50 відсотків місць у кожному окремому 
кінозалі або залі. Організатор заходу є відповідальним за дотримання між 
учасниками фізичної дистанції не менше ніж 1,5 метра у разі проведення заходу 
із розміщенням учасників стоячи;

7) здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів 
автомобільним транспортом, зокрема перевезень пасажирів на міських 
автобусних маршрутах у режимі маршрутного таксі, в електричному (трамвай, 
тролейбус), залізничному транспорті, у міському, приміському, міжміському, 
внутрішньообласному та міжобласному сполученні, в кількості більшій, ніж 
кількість місць для сидіння, що передбачена технічною характеристикою 
транспортного засобу, визначена в реєстраційних документах на цей 
транспортний засіб.

Перевізник несе відповідальність за забезпечення водіїв засобами 
індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, та 
здійснює контроль за використанням засобів індивідуального захисту, зокрема 
респіраторів або захисних масок пасажирами під час перевезення, у тому числі 
виготовлених самостійно.

Довідково. На території регіону (адміністративно-територіальної одиниці), 
на якій установлено «зелений» рівень епідемічної небезпеки, дозволяється 
проведення спортивних заходів спортсменів національних збірних команд 
України з олімпійських, неолімпійських, національних видів спорту, видів 
спорту осіб з інвалідністю та спортсменів командних ігрових видів спорту 
професійних спортивних клубів за умови дотримання учасниками таких заходів 
відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового 
щоденного контролю стану здоров’я учасників.

В.о. секретаря Наталя КОЛЕСНІКОВА



Додаток 2
до протоколу регіональної комісії з 

? питань ТЕБ та НС в Запорізькій області
від 31.07.2020 № 29

ПЕРЕЛІК
- заходів, які підлягають забороні під час карантину на території 

Запорізької області та/або окремих адміністративно-територіальних одиницях 
регіону, при встановленні рівня епідемічної небезпеки поширення СОУГО-19

«ЖОВТИЙ»

При встановленні рівня епідемічної небезпеки поширення СОУШ-19 
«ЖОВТИЙ» забороняється:

1) перебування в громадських будинках і спорудах, громадському 
транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів 
або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених 
самостійно;

2) перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу, 
підтверджують громадянство чи її спеціальний статус, без посвідчення про 
взяття на облік бездомної особи;

3) самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації;
4) перетин державного кордону іноземцями та особами без громадянства 

(крім іноземців, осіб без громадянства, які постійно проживають на території 
України, та осіб, яких визнано біженцями, або осіб, які потребують додаткового 
захисту, працівників дипломатичних представництв та консульських установ 
іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, 
акредитованих в Україні, та членів їх сімей, військовослужбовців (підрозділів) 
збройних сил держав —  членів НАТО та держав — учасниць програми НАТО 
“Партнерство заради миру”, які беруть участь у заходах з підготовки 
підрозділів Збройних Сил) без наявного поліса (свідоцтва, сертифіката) 
страхування, що виданий страховою компанією, яка зареєстрована в Україні, 
або іноземною страховою компанією, яка має представництво на території 
України чи договірні відносини із страховою компанією — партнером на 
території України (асистанс), та покриває витрати, пов’язані з лікуванням 
СОУШ-19, обсервацією, та діє на строк перебування в Україні.

5) перетин контрольних пунктів в ’їзду на тимчасово окуповані території у 
Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. 
Севастополя та виїзду з них іноземцями та особами без громадянства без 
наявного поліса (свідоцтва, сертифіката) страхування, що виданий страховою 
компанією, яка зареєстрована в Україні, або іноземною страховою компанією, 
яка має представництво на території України чи договірні відносини із 
страховою компанією —  партнером на території України (асистанс), та 
покриває витрати, пов’язані з лікуванням СОУШ-19, та діє на строк 
перебування в Україні.
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6) проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, 

соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів за участю більше однієї 
особи на 5 кв. метрів площі будівлі або території (якщо захід проводиться на 
відкритому повітрі), а також діяльність кінотеатрів та закладів культури з 
наповненістю кінозалів або залів понад 50 відсотків місць у кожному окремому 
кінозалі або залі. Організатор заходу є відповідальним за дотримання між 
учасниками фізичної дистанції не менше ніж 1,5 метра у разі проведення заходу 
із розміщенням учасників стоячи;

7) здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів 
автомобільним транспортом, зокрема перевезень пасажирів на міських 
автобусних маршрутах у режимі маршрутного таксі, в електричному (трамвай, 
тролейбус), залізничному транспорті, у міському, приміському, міжміському, 
внутрішньообласному та міжобласному сполученні, в кількості більшій, ніж 
кількість місць для сидіння, що передбачена технічною характеристикою 
транспортного засобу, визначена в реєстраційних документах на цей 
транспортний засіб.

Перевізник несе відповідальність за забезпечення водіїв засобами 
індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, та 
здійснює контроль за використанням засобів індивідуального захисту, зокрема 
респіраторів або захисних масок пасажирами під час перевезення, у тому числі 
виготовлених самостійно.

8) відвідування сторонніми особами установ і закладів соціального 
захисту, в яких тимчасово або постійно проживають/перебувають громадяни 
похилого віку, ветерани війни і праці, особи з інвалідністю, особи із стійкими 
інтелектуальними або психічними порушеннями, установ і закладів, що 
надають соціальні послуги сім’ям/особам, які перебувають у складних 
життєвих обставинах, крім установ і закладів, які надають соціальні послуги 
екстрено (кризово).

Довідково. На території регіону (адміністративно-територіальної одиниці), 
на якій установлено «жовтий» рівень епідемічної небезпеки, дозволяється 
проведення спортивних заходів спортсменів національних збірних команд 
України з олімпійських, неолімпійських, національних видів спорту, видів 
спорту осіб з інвалідністю та спортсменів командних ігрових видів спорту 
професійних спортивних клубів за умови дотримання учасниками таких заходів 
відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового 
щоденного контролю стану здоров’я учасників.

В.о. секретаря - / ____ Наталя КОЛЕСНІКОВА



Додаток З
до протоколу регіональної комісії з 
питань ТЕБ та НС в Запорізькій області 
від 31.07.2020 № 29

ПЕРЕЛІК
заходів, які підлягають забороні під час карантину на території 

Запорізької області та/або окремих адміністративно-територіальних одиницях 
регіону, при встановленні рівня епідемічної небезпеки поширення СОУШ-19

«ПОМАРАНЧЕВИЙ»

При встановленні рівня епідемічної небезпеки поширення СОУГО-19 
«ПОМАРАНЧЕВИЙ» забороняється:

1) перебування в громадських будинках і спорудах, громадському 
транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів 
або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених 
самостійно;

2) перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу, 
підтверджують громадянство чи її спеціальний статус, без посвідчення про 
взяття на облік бездомної особи;

3) самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації;
4) перетин державного кордону іноземцями та особами без громадянства 

(крім іноземців, осіб без громадянства, які постійно проживають на території 
України, та осіб, яких визнано біженцями, або осіб, які потребують додаткового 
захисту, працівників дипломатичних представництв та консульських установ 
іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, 
акредитованих в Україні, та членів їх сімей, військовослужбовців (підрозділів) 
збройних сил держав — членів НАТО та держав — учасниць програми НАТО 
“Партнерство заради миру”, які беруть участь у заходах з підготовки 
підрозділів Збройних Сил) без наявного поліса (свідоцтва, сертифіката) 
страхування, що виданий страховою компанією, яка зареєстрована в Україні, 
або іноземною страховою компанією, яка має представництво на території 
України чи договірні відносини із страховою компанією — партнером на 
території України (асистанс), та покриває витрати, пов’язані з лікуванням 
СОУГО-19, обсервацією, та діє на строк перебування в Україні.

5) перетин контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповані території у 
Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. 
Севастополя та виїзду з них іноземцями та особами без громадянства без 
наявного поліса (свідоцтва, сертифіката) страхування, що виданий страховою 
компанією, яка зареєстрована в Україні, або іноземною страховою компанією, 
яка має представництво на території України чи договірні відносини із 
страховою компанією — партнером на території України (асистанс), та 
покриває витрати, пов’язані з лікуванням СОУГО-19, та діє на строк 
перебування в Україні.
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6) здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів 

автомобільним транспортом, зокрема перевезень пасажирів на міських 
автобусних маршрутах у режимі маршрутного таксі, в електричному (трамвай, 
тролейбус), залізничному транспорті, у міському, приміському, міжміському, 
внутрішньообласному та міжобласному сполученні, в кількості більшій, ніж 
кількість місць для сидіння, що передбачена технічною характеристикою 
транспортного засобу, визначена в реєстраційних документах на цей 
транспортний засіб.

Перевізник несе відповідальність за забезпечення водіїв засобами 
індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, та 
здійснює контроль за використанням засобів індивідуального захисту, зокрема 
респіраторів або захисних масок пасажирами під час перевезення, у тому числі 
виготовлених самостійно.

7) відвідування сторонніми особами установ і закладів соціального 
захисту, в яких тимчасово або постійно проживають/перебувають громадяни 
похилого віку, ветерани війни і праці, особи з інвалідністю, особи із стійкими 
інтелектуальними або психічними порушеннями, установ і закладів, що 
надають соціальні послуги сім’ям/особам, які перебувають у складних 
життєвих обставинах, крім установ і закладів, які надають соціальні послуги 
екстрено (кризово).

8) проведення масових (культурних, розважальних, спортивних, 
соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів за участю більше ніж 100 
осіб та більше однієї особи на 20 кв. метрів площі будівлі або території (якщо 
захід проводиться на відкритому повітрі), де проводиться захід;

9) діяльність закладів, що надають послуги з розміщення, крім готелів;
10) роботу після 24-ї та до 7-ї години розважальних закладів (нічних 

клубів), а також суб’єктів господарювання з надання послуг громадського 
харчування з організацією дозвілля або без нього (ресторанів, кафе, барів, 
закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо), крім діяльності з надання 
послуг громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень 
та замовлень на винос;

11) відвідування закладів освіти здобувачами освіти групами кількістю 
більше ніж 20 осіб, крім закладів дошкільної та загальної середньої освіти;

12) проведення закладами охорони здоров’я планових заходів з 
госпіталізації, крім:

надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності та 
пологів;

надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, 
новонародженим;

надання медичної допомоги у спеціалізованих відділеннях закладів 
охорони здоров’я пацієнтам з онкологічними захворюваннями;

надання паліативної медичної допомоги у стаціонарних умовах;
проведення інших невідкладних і термінових заходів з госпіталізації, якщо 

внаслідок їх перенесення (відтермінування) існує значний ризик для життя або 
здоров’я людей.
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Пацієнти, яким надається медична допомога у зв’язку з проведенням 

планових заходів з госпіталізації, підлягають обов’язковому тестуванню на 
СОУЮ-19 відповідно до стандартів Міністерства охорони здоров’я;

13) діяльність спортивних залів, фітнес-центрів;
14) приймання дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.
У разі встановлення «ПОМАРАНЧЕВОГО» рівня епідемічної небезпеки 

під час оздоровчої зміни в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку робота 
такого ' закладу триває до кінця зазначеної зміни з дотриманням 
протиепідемічних заходів;

15) оздоровлення та відпочинок дітей за межами зазначеної території.

В.о. секретаря Наталя КОЛЕСНІКОВА



Додаток 4
до протоколу регіональної комісії з 
питань ТЕБ та НС в Запорізькій області 
від 31.07.2020 № 29

ПЕРЕЛІК
заходів, які підлягають забороні під час карантину на території 

Запорізької області та/або окремих адміністративно-територіальних одиницях 
регіону, при встановленні рівня епідемічної небезпеки поширення СОУЮ -19

«ЧЕРВОНИЙ»

При встановленні рівня епідемічної небезпеки поширення СОУГО-19 
«ЧЕРВОНИЙ» забороняється:

1) перебування в громадських будинках і спорудах, громадському 
транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів 
або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених 
самостійно;

2) перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу, 
підтверджують громадянство чи її спеціальний статус, без посвідчення про 
взяття на облік бездомної особи;

3) самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації;
4) перетин державного кордону іноземцями та особами без громадянства 

(крім іноземців, осіб без громадянства, які постійно проживають на території 
України, та осіб, яких визнано біженцями, або осіб, які потребують додаткового 
захисту, працівників дипломатичних представництв та консульських установ 
іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, 
акредитованих в Україні, та членів їх сімей, військовослужбовців (підрозділів) 
збройних сил держав — членів НАТО та держав — учасниць програми НАТО 
“Партнерство заради миру”, які беруть участь у заходах з підготовки 
підрозділів Збройних Сил) без наявного поліса (свідоцтва, сертифіката) 
страхування, що виданий страховою компанією, яка зареєстрована в Україні, 
або іноземною страховою компанією, яка має представництво на території 
України чи договірні відносини із страховою компанією — партнером на 
території України (асистанс), та покриває витрати, пов’язані з лікуванням 
СОУГО-19, обсервацією, та діє на строк перебування в Україні.

5) перетин контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповані території у 
Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. 
Севастополя та виїзду з них іноземцями та особами без громадянства без 
наявного поліса (свідоцтва, сертифіката) страхування, що виданий страховою 
компанією, яка зареєстрована в Україні, або іноземною страховою компанією, 
яка має представництво на території України чи договірні відносини із 
страховою компанією — партнером на території України (асистанс), та 
покриває витрати, пов’язані з лікуванням СОУШ-19, та діє на строк 
перебування в Україні.
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6) відвідування сторонніми особами установ і закладів соціального 

захисту, в яких тимчасово або постійно проживають/перебувають громадяни 
похилого віку, ветерани війни і праці, особи з інвалідністю, особи із стійкими 
інтелектуальними або психічними порушеннями, установ і закладів, що 
надають соціальні послуги сім’ям/особам, які перебувають у складних 
життєвих обставинах, крім установ і закладів, які надають соціальні послуги 
екстрено (кризово).

7) діяльність закладів, що надають послуги з розміщення, крім готелів;
8) проведення закладами охорони здоров’я планових заходів з 

госпіталізації, крім:
надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності та 

пологів;
надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, 

новонародженим;
надання медичної допомоги у спеціалізованих відділеннях закладів 

охорони здоров’я пацієнтам з онкологічними захворюваннями;
надання паліативної медичної допомоги у стаціонарних умовах;
проведення інших невідкладних і термінових заходів з госпіталізації, якщо 

внаслідок їх перенесення (відтермінування) існує значний ризик для життя або 
здоров’я людей.

Пацієнти, яким надається медична допомога у зв’язку з проведенням 
планових заходів з госпіталізації, підлягають обов’язковому тестуванню на 
СОУШ-19 відповідно до стандартів Міністерства охорони здоров’я;

9) діяльність спортивних залів, фітнес-центрів;
10) приймання дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.
У разі встановлення «ЧЕРВОНОГО» рівня епідемічної небезпеки під час 

оздоровчої зміни в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку робота такого 
закладу триває до кінця зазначеної зміни з дотриманням протиепідемічних 
заходів;

11) оздоровлення та відпочинок дітей за межами зазначеної території.
12) регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним, 

залізничним транспортом, міським електротранспортом у міському, 
приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні, 
крім перевезення:

легковими автомобілями, кількість пасажирів, включаючи водія, в яких не 
більше п’яти осіб без урахування осіб віком до 14 років;

службовими та/або орендованими автомобільними транспортними 
засобами підприємств, закладів та установ за умови забезпечення водіїв та 
пасажирів під час таких перевезень засобами індивідуального захисту в межах 
кількості місць для сидіння і виключно за маршрутами руху, про які 
поінформовано не менше ніж за два дні органи Національної поліції;

13) відвідування закладів освіти здобувачами освіти;
14) приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять 

діяльність у сферах культури, закладів громадського харчування (ресторанів, 
кафе тощо), торговельно-розважальних центрів, інших закладів розважальної



з
діяльності, фітнес-центрів, торговельного і побутового обслуговування 
населення, крім:

торгівлі продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими 
засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, 
кормами, пестицидами та агрохімікатами, насінням і садивним матеріалом;

провадження банківської та страхової діяльності, а також медичної 
практики, ветеринарної практики, діяльності автозаправних комплексів, 
діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, 
технічного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, діяльності з 
ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, 
об’єктів поштового зв’язку;

торговельної діяльності та діяльності з надання послуг громадського 
харчування із застосуванням адресної доставки замовлень;

15) відвідування отримувачами соціальних або реабілітаційних послуг 
установ і закладів, що надають соціальні або реабілітаційні послуги сім’ям, 
особам, що перебувають у складних життєвих обставинах (тимчасове, денне 
перебування), крім установ і закладів, які надають соціальні послуги екстрено 
(кризово), центрів обліку бездомних осіб, мобільних бригад

В.о. секретаря Наталя КОЛЕСШКОВА



Додаток 5
до протоколу регіональної комісії з 
питань ТЕБ та НС в Запорізькій області 
від 31.07.2020 № 29

АЛГОРИТМ ДІЇ
у разі виявлення (підозри) хворого на гостре респіраторне захворювання,
викликане коронавірусом СОУГО-19 в дитячому оздоровчому закладі

І.Загальні принципи
1.1. Алгоритм дії медичних працівників при виявленні (підозрі) хворого з 

гострим респіраторним захворюванням, викликаним корона вірусом СОУГО-19 
розробляється окремим документом та має бути погоджений із завідувачем 
територіального відокремлено підрозділу ДУ «Запорізький обласний 
лабораторний цент МОЗ України».

1.2. В штаті оздоровчого закладу повинна бути введена посада медичного 
працівника або при його відсутності призначена відповідальна особа за 
своєчасну організацію та проведення протиепідемічних заходів при виявленні 
(підозрі) хворого з гострим респіраторним захворюванням, викликаним корона 
вірусом СОУГО-19.

1.3. Медичний працівник, який виявив особу, що відповідає визначенню 
випадку СОУГО -  19 реєструє випадок в формі первинної облікової 
документації №060/0 «Журнал обліку інфекційних захворювань» та заповнює 
форму первинної облікової документації № 058/0 «Екстрене повідомлення про 
інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну 
реакцію на щеплення», затверджені наказом МОЗ України від 10.01. 2006 року 
№ 1 (далі -  ф.058/0). Повинен поінформувати про це керівника оздоровчого 
закладу, а останній -  керівників інших служб, що задіяні в проведенні 
протиепідемічних заходів (а саме: завідувача територіального відокремлено 
підрозділу ДУ «Запорізький обласний лабораторний цент МОЗ України», 
органи влади, лікувально-профілактичний заклад, куди планується бути 
госпіталізований хворий). Інформація передається згідно зі схемою сповіщення, 
яка має бути у кожному оздоровчому закладі.

1.4. В разі виявлення у дитини, що прибула з батьками, при прийомі до 
закладу підвищеної температури тіла понад 37,2 °С або ознак респіраторних 
захворювань така дитина до закладу не допускається.

1.5.3аходи з особистого захисту від інфікування при спілкуванні з хворим.
Медичний працівник, який надає медичну допомогу, повинен захистити 

відкриті частини тіла, які можуть стати вхідними воротами інфекції (медичний 
халат, маска хірургічна, шапочка, рукавички, окуляри).
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2. В разі виявлення у дитини, що прибула разом з організованою 

групою, при прийомі до закладу підвищеної температури тіла понад 37,2°С
або ознак респіраторних захворювань.

2.1. До моменту вирішення питання повернення її до місця проживання, 
або її госпіталізації за наявності підстав, але не більше ніж на одну годину, 
необхідно забезпечити тимчасову ізоляцію хворого в окремому приміщенні, яке 
повинно бути окремим санвузлом та душовою кімнатою.

Слід проводити з метою відокремлення від оточуючих за місцем виявлення 
хворого до часу його госпіталізації (в кімнаті, де проживає хворий або в 
спеціально відведеному приміщенні -  в палаті ізолятора). Пересування хворого 
виключно в масці або респіраторі.

2.2. Впродовж доби засновник/суб'єкт господарювання повинен вирішити 
питання транспортування такої дитини до місця проживання з дотриманням 
ізоляції.

3. Діти, в яких в ході щоденного температурного скринінгу виявлено 
температуру тіла понад 37,2 °С або ознаки респіраторних захворювань

3.1. Підлягають ізоляції в ізоляторі.
3.2 Термінова госпіталізація хворого здійснюється в умовах 

максимального забезпечення вимог протиепідемічного режиму, силами 
швидкої медичної допомоги або лікувально-профілактичного закладу, у 
стаціонар, передбаченим для госпіталізації таких хворих.

3.3. У випадку лабораторного підтвердження діагнозу СОУГО-19 та 
відсутності підстав для подальшого перебування дитини в стаціонарі 
засновник/суб'єкт господарювання забезпечує транспортування дитини до 
місця самоізоляції під нагляд сімейного лікаря з дотриманням 
протиепідемічних заходів.

3.4. Виявлення контактних осіб, що спілкувались з хворим та організація 
медичного нагляду за ними в осередку:

Медичний працівник оздоровчого закладу на всіх виявлених осіб, що 
спілкувались з хворим складає списки ( із зазначенням: прізвище, ім’я та по 
батькові, рік народження, місце проживання постійне та в даній місцевості, 
місце роботи, місце і дата захворювання (виявлення), відношення до хворого 
(родич, знайомий, випадковий контакт, контакт з хворим (де, коли, тривалість 
контакту), підпис особи, що склала список (прізвище, ініціали, посада), дата 
складання списку).

Медичний огляд контактних протягом 14 діб з моменту госпіталізації 
хворого, їх обстеження на корона вірусну хворобу проводиться мобільними 
бригадами територіального медичного закладу.

Тимчасовий медичний нагляд за контактними здійснюється медичним 
працівником оздоровчого закладу або при його відсутності територіальним 
медичним закладом.

3.5. Заключна дезінфекція в осередку проводиться після госпіталізації 
хворого дезбригадами територіального відокремлено підрозділу ДУ
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3.6. Приймається рішення про тимчасове призупинення функціонування 
оздоровчого закладу до отримання результатів лабораторних досліджень на 
8АЯ8-СоУ-2 при реєстрації групової захворюваності або коли склалася 
неблагополучна епідемічна ситуація з корона вірусної інфекції в оздоровчому 
закладі, що загрожує поширенням інфекційної хвороби.

Головний державний санітарі 
лікар Запорізької області Роман ТЕРЕХОВ


