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Направляємо для інформування та використання в роботі тимчасові 
рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів на період карантину 
у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби СОУЮ-19, затверджені 
постановами Головного державного санітарного лікаря України, що додаються, 
в установах, підприємствах та організаціях, діяльність яких дозволена 
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.05.2020 № 343.

Додаток: Постанови Головною державного санітарного лікаря України від 
• 09.05.2020 № 1 5 ,1 6 ,1 7 ,1 8 ,1 9 ,2 0  на 23 арк у 1 прим, тільки

в електронному вигляді.

Перший заступник голови Черкаської 
обласної державної адміністрації, 
керівник робіт з ліквідації наслідків 
надзвичайної ситуації регіонального рівня Дмитро ЛЯ ШОВ



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 
ГОЛОВНИЙ ДЕРЖАВНИЙ САНІТАРНИЙ ЛІКАР УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
м. Київ

09 оь: 2020 15

Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації
протиепідемічних заходів в закладах стаціонарної психіатричної допомоги, 
медико-соціального та соціального захисту населення на період карантину у 
зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОУШ-19)

Відповідно до статті 40 Закону України «Про забезпечення санітарного та 
епідемічного благополуччя населення», на виконання пункту 22 постанови 
Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19, 
спричиненої коронавірусом 5АЯ8-СоУ-2», постановляю:

1. Затвердити Тимчасові рекомендації щодо організації
протиепідемічних заходів в закладах стаціонарної психіатричної допомоги, 
медико-соціального та соціального захисту населення на період карантину у 
зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОУШ-19), що додаються.

2. Директорату громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я 
України довести цю постанову до відома зацікавлених центральних органів 
виконавчої влади. Київської міської, обласних державних адміністрацій та 
органів місцевого самоврядування.

3. Ця постанова набирає чинності з 11 травня 2020 року.

Заступник Міністра охорони здоров'я —
головний державний санітарний лікар України В. ЛЯШКО

Міністерство охорони здоров'я Украйп 15 вц(® 05.2020 
Ляшко Віктор Кириловмч



ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Головного державного 
санітарного лікаря України
від 0 9 .0 5 2 0 2 %, 1 5

Тимчасові рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів в 
закладах стаціонарної психіатричної допомоги, медико-соціального та 

соціального захисту населення на період карантину у зв'язку з 
поширенням коронавірусної хвороби (СОУШ-19)

1. Ці тимчасові рекомендації розроблені на підставі Тимчасового 
керівництва Всесвітньої організації охорони здоров'я «Профілактика інфекцій 
та інфекційного контролю для закладів надання довготермінової допомоги в 
умовах СОУЮ-19» у зв'язку з необхідністю забезпечення захисту здоров'я 
осіб, які перебувають у закладах, та персоналу на період пандемії 
коронавірусної хвороби (СОУШ-19).

2. Люди, які страждають на психічний розлад, особи з інвалідністю, особи 
похилого віку та невиліковні хворі, які довготривало перебувають в закладах з 
надання стаціонарної психіатричної допомоги, закладах медико-соціального та 
соціального захисту (далі -  заклади), можуть піддаватись підвищеному ризику 
ускладнень та гіршому прогнозу перебігу коронавірусної хвороби СОУШ-19 
через високий рівень обмеження життєдіяльності, соціальну дезадаптацію, 
безпосередню близькість один до одного та наявність супутніх соматичних 
патологій.

Люди похилого віку, що знаходяться в ізоляції, особи зі зниженням 
когнітивних функцій, деменцією та ті, хто залежать від сторонньої допомоги та 
потребують підтримки, можуть відчувати вищий рівень тривоги, злості, 
фрустрації, занепокоєння та відстороненості під час карантину.

У зв'язку з цим. для забезпечення захисту здоров'я осіб, які перебувають 
у закладах, а також працівників та відвідувачів, повинні вживатись особливі 
запобіжні заходи. Слід враховувати, що заходи з профілактики інфекцій та 
інфекційного контролю можуть негативно позначитися на психічному здоров'ї 
осіб, які перебувають у закладах, та персоналу, особливо в разі використання 
засобів індивідуального захисту (313) і введення обмежень на відвідування та 
колективні заходи. 3

3. У закладах забезпечується:



ы
о

навчання працівників щодо профілактики СОУЮ-19, зокрема гігієни рук 
та респіраторної гігієни, гігієни кашлю та чхання, стандартних запобіжних 
заходів;

регулярне інформування осіб, які перебувають у закладі, в доступній 
формі щодо СОУЮ-19, шляхів передачі вірусу 8АЯ5-СоУ-2, профілактики 
інфікування тощо;

наявність достатньої кількості рідкого мила, паперових рушників та 
спиртовмісних антисептичних засобів для рук (з вмістом спирту не менше 70% 
для етилового та 60% для ізопропілового);

наявність достатньої кількості одноразових серветок та/або серветок зі 
спиртовмісним антисептиком в місцях спільного користування та належну 
утилізацію відходів у смітники з кришкою;

наявність достатньої кількості засобів індивідуального захисту для 
медичних працівників закладу ;

проведення, за можливості, щорічної вакцинації персоналу та осіб, які 
довготривало перебувають в закладі, від грипу та пневмококу згідно 
встановленого порядку;

розміщення на території закладу інформаційних пам'яток, плакатів та 
листівок про заходи з профілактики;

здійснення контролю за дотриманням заходів з профілактики інфекцій та 
інфекційного контролю.

4. Персонал закладу, за потреби, надає додаткові роз'яснення та 
допомагає особам, що перебувають у закладі, дотримуватися заходів з 
профілактики, в тому числі обробку рук, дотримання гігієни кашлю та чхання 
тощо.

5. На період впровадження карантину в закладах;
не рекомендується проведення групових заходів в приміщеннях, крім 

таких, що суттєво впливають на перебіг лікування/реабілітації;
забезпечується фізичне дистанціювання учасників для групових занять та 

заходів, відміна яких неможлива;
за можливості, вводиться почергове відвідування їдальні або харчування 

безпосередньо в кімнатах/палатах.

Відвідування окремих закладів забороняється відповідно до положень 
постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211.



6. У закладах, на які не поширюється заборона відвідування, 
забезпечується:

обмеження кількості одночасного відвідування -  не більше однієї особи 
до пацієнта/особи. яка перебуває в закладі (за винятком відвідування 
тяжкохворих осіб родичами та близькими);

температурний скринінг відвідувачів. Не допускаються до відвідування 
особи, температура тіла яких становить понад 37,2°С;

за можливості впроваджують альтернативні способи комунікації, зокрема 
шляхом використання телефонного або відео-зв'язку, або забезпечують 
додаткові протиепідемічні заходи під час відвідувань у вигляді встановлення 
пластикових або скляних перегородок між особами, що перебувають у закладі, 
та відвідувачами, з їх подальшою дезінфекцією.

7. Оперативне виявлення потенційно інфікованих серед осіб, які 
перебувають у закладі та працівників здійснюється шляхом регулярної оцінки 
стану здоров'я на предмет виявлення ознак і симптомів гострого респіраторного 
захворювання (ГРЗ) та температурного скринінгу.

8. У разі виявлення у працівників ознак і симптомів ГРЗ, їх потрібно 
негайно відсторонити від виконання обов'язків.

9. У разі виявлені ознак і симптомів ГРЗ у осіб, що перебувають у закладі, 
необхідно негайно розмістити таких осіб в ізольованій зоні, за можливості 
одномісній кімнаті/палаті з достатньою вентиляцією.

Подальші дії здійснюються відповідно до Стандартів медичної допомоги 
«СОУЮ-19», затверджених наказом МОЗ України від 28.03.2020 р. № 722 
лікуючим лікарем особи.



і
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 

ГОЛОВНИЙ ДЕРЖАВНИЙ САНІТАРНИЙ ЛІКАР УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

м. Київ
09 , 05, 2090 /  6

Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації 
протиепідемічних заходів при здійсненні дозволених видів діяльності, які 
передбачають приймання відвідувачів в офісних приміщеннях на період 
карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОУШ-19)

Відповідно до статті 40 Закону України «Про забезпечення санітарного та 
епідемічного благополуччя населення», на виконання пункту 2* 1 2 3 постанови 
Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУШ-19, 
спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2», постановляю:

1. Затвердити Тимчасові рекомендації щодо організації протиепідемічних 
заходів при здійсненні дозволених видів діяльності, які передбачають приймання 
відвідувачів в офісних приміщеннях на період карантину у зв'язку з поширенням 
коронавірусної хвороби (СОУШ-19). що додаються.

2. Директорату громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я 
України довести цю постанову до відома зацікавлених центральних органів 
виконавчої влади. Київської міської, обласних державних адміністрацій та органів 
місцевого самоврядування.

3. Ця постанова набирає чинності з 11 травня 2020 року.

Заступник Міністра охорони здоров'я -  
головний державний санітарний лікар України

/



ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Головного державного 
санітарного лікаря України
ВІД 09. 05", £О'у (&> '/6___

Тимчасові рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів при 
здійсненні дозволених видів діяльності, які передбачають приймання 
відвідувачів в офісних приміщеннях на період карантину у зв'язку з 

поширенням коронавірусної хвороби (СОУШ-19)
При здійсненні дозволених постановою Кабінету Міністрів України від 

11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України 
гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19, спричиненої коронавірусом 
8АЯ8-СоУ-2» видів діяльності, які передбачають приймання відвідувачів в 
офісних приміщеннях повинні враховуватись ці тимчасові рекомендації, 
спрямовані на запобігання ускладнення епідемічної ситуації внаслідок поширення 
коронавірусної хвороби (СОУШ-19).

1. Перед початком зміни проводиться температурний скринінг усім 
працівникам.

Працівники, в яких при проведенні температурного скринінгу виявлено 
температуру тіла понад 37,2° С або ознаки респіраторних захворювань не 
допускаються до виконання обов'язків.

При проведенні вимірювання температури тіла контактним методом, 
забезпечується обов'язкова дезінфекція виробу, яким здійснюється термометрія, 
після кожного його використання згідно з інструкцією виробника дезінфекційного 
засобу.

2. Працівники та відвідувачі допускаються до офісного приміщення тільки 
в респіраторі або захисній масці, у тому числі виготовленій самостійно.

3. Прийом здійснюється виключно за попереднім записом з дотриманням 
часового інтервалу, який дозволяє виключити контакт між відвідувачами. 
Очікування повинно відбуватися ззовні приміщення з дотриманням принципів 
соціального дистанціювання (1,5 м).

4. На вході до приміщення організовується місце для обробки рук 
спиртовмісними антисептиками з концентрацією активно діючої речовини понад 
60% для ізопропілових спиртів та понад 70% для етилових спиртів. Доцільно 
розмістити яскравий вказівник про необхідність дезінфекції рук (банер, наклейка 
тощо).

5. Дозволяється одночасне перебування відвідувачів з розрахунку не більше 
однієї особи на 10 квадратних метрів площі зали обслуговування.

6. Між місцями надання послуг потрібно забезпечити дистанцію не менше, 
ніж 1,5 метри. Рекламні брошури, журнали та інші поліграфічні матеріали повинні 
бути недоступні для клієнтів.
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7. Суб’єкт господарської діяльності повинен забезпечити:
постійну наявність рідкого мила, антисептиків та паперових рушників в 

санвузлах. Використання багаторазових рушників заборонено;
інформування клієнтів щодо встановлених обмежень та умов 

обслуговування при вході до закладу, при проведенні телефонних записів та на 
офіційних сторінках в мережі Інтернет та соціальних мережах;

нанесення маркування, в тому числі і поза межами закладу, з метою 
уникнення скупчення перед входом та дотримання умов перебування в черзі з 
дотриманням дистанції між клієнтами не менше 1,5м.;

вологе прибирання з використанням миючих та дезінфекційних (в кінці 
зміни) засобів і провітрювання не рідше, ніж кожні 2 години та після закінчення 
робочого дня/зміни;

централізований збір використаних 313, паперових серветок в окремі 
контейнери (урни) з кришками та одноразовими поліетиленовими пакетами з 
подальшою утилізацією;

тимчасове відсторонення від роботи осіб з групи ризику (особи, які досягли 
60-річного віку, особи, які мають хронічні захворювання, що пригнічують 
імунітет).

8. Працівники повинні:
регулярно мити руки з рідким милом або обробляти їх спиртовмісними 

антисептиками не рідше ніж раз на 3 години, та після відвідування громадських 
місць, використання туалету, прибирання, обслуговування тощо;

утримуватись від контактів з особами, що мають симптоми респіраторних 
захворювань -  кашель, лихоманка, ломота в тілі тощо;

самоізолюватись у разі виникнення симптомів респіраторних захворювань.

З



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 

ГОЛОВНИЙ ДЕРЖАВНИЙ САНІТАРНИЙ ЛІКАР УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
м. Київ

09. 05.2090

Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації 
протиепідемічних заходів при торгівлі продовольчими (окрім ринків) та 
непродовольчими товарами на період карантину у зв'язку з поширенням 
коронавірусної хвороби (СОУШ-19)

Відповідно до статті 40 Закону України «Про забезпечення санітарного та 
епідемічного благополуччя населення», на виконання пункту 2* 1 2 3 постанови 
Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19, 
спричиненої коронавірусом 8АЯ5-СоУ-2», постановляю:

1. Затвердити Тимчасові рекомендації щодо організації протиепідемічних 
заходів при торгівлі продовольчими (окрім ринків) та непродовольчими товарами 
на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОУШ-19), 
що додаються.

2. Директорату громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я 
України довести цю постанову до відома зацікавлених центральних органів 
виконавчої влади, Київської міської, обласних державних адміністрацій та органів 
місцевого самоврядування.

3. Ця постанова набирає чинності з 11 травня 2020 року.

Заступник Міністра охорони здоров'я -  
головний державний санітарний лікар України

у

В. ЛЯШКО



ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Головного державного 
санітарного лікаря України
від 0У, Од. V У_____

Тимчасові рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів при 
торгівлі продовольчими (окрім ринків) та непродовольчими товарами на

період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби
(СОУШ-19)

Торгівля продовольчими та непродовольчими товарами повинна 
здійснюватися з дотриманням санітарних вимог та з урахуванням цих 
рекомендацій, спрямованих на запобігання ускладнення епідемічної ситуації 
внаслідок поширення коронавірусної хвороби (СОУШ-19).

1. Перед початком зміни проводиться температурний скринінг усім 
працівникам.

Працівники, в яких при проведенні температурного скринінгу виявлено 
температуру тіла понад 37,2° С або ознаки респіраторних захворювань не 
допускаються до виконання обов’язків.

При проведенні вимірювання температури тіла контактним методом, 
забезпечується обов’язкова дезінфекція виробу, яким здійснюється термометрія, 
після кожного його використання згідно з інструкцією виробника дезінфекційного 
засобу.

2. На вході до закладу торгівлі, а також на кожному вході до торговельно- 
розважального центру необхідно:

розмістити інформаційні матеріали щодо профілактики коронавірусної 
хвороби СОУШ-19 та повідомлення з проханням до відвідувачів залишатися 
вдома (утриматися від відвідування) при наявності ознак респіраторних 
захворювань;

організувати місця для обробки рук спиртовмісними антисептиками з 
концентрацією активно діючої речовини понад 60% для ізопропілових спиртів та 
понад 70% для етилових спиртів.

4. Дозволяється одночасне перебування відвідувачів у закладі з розрахунку 
не більше однієї особи на 10 квадратних метрів площі зали обслуговування. 
Обмеження контакту між працівниками та відвідувачами повинно здійснюватися 
шляхом організації обслуговування з дотриманням принципу соціального 
дистанціювання (1,5 метри).

Допуск відвідувачів та перебування у закладі дозволяється лише у 
респіраторі або захисній масці (у тому числі саморобній), так, щоб були покриті 
ніс та рот.
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5. Адміністрація/персонал самостійно забезпечує та контролює виконання 
умов з недопущення черг. Біля місць потенційного скупчення людей повинно бути 
нанесено відповідне тимчасове маркування для перебування в черзі з 
дотриманням дистанції між відвідувачами не менше 1,5м.

6. Ручки корзинок та візків для покупок повинні бути оброблені 
дезінфекційним засобом і розташовані окремо з табличкою «Продезінфіковано».

Використані відвідувачами корзини та візки повинні складатися окремо та 
пройти дезінфекційну обробку ручок перед наступним використанням.

7. Працівники закладів торгівлі, в тому числі, які видають замовлення та 
здійснюють розрахунок повинні бути одягнені в медичну маску або респіратор та 
одноразові рукавички (313).

Після кожного зняття 313 та одяганням чистої маски/респіратора, 
одноразових рукавичок працівник повинен ретельно помити руки з милом або 
обробити антисептичним засобом.

Адміністрація закладу повинна провести навчання серед працівників щодо 
правил використання 313, їх утилізації та забезпечити контроль за використанням 
313.

8. Суб’єкт господарської діяльності повинен забезпечити:
постійну наявність рідкого мила, антисептиків та паперових рушників в 

санвузлах (за їх наявності). Використання багаторазових рушників заборонено;
інформування клієнтів щодо встановлених обмежень та умов 

обслуговування в закладі та на офіційних сторінках в мережі Інтернет та 
соціальних мережах;

вологе прибирання виробничих приміщень та поверхонь, місць контакту 
рук працівників і відвідувачів (ручки дверей, місця сидіння, раковини, столи тощо 
з використанням миючих та дезінфекційних (в кінці зміни) засобів не рідше ніж 
кожні 2 години, перед відкриттям та після закінчення робочого дня/зміни;

централізований збір використаних 313, паперових серветок в окремі 
контейнери (урни) з кришками та одноразовими поліетиленовими пакетами з 
подальшою утилізацією;

обмеження масових зборів працівників в закритих приміщеннях;
тимчасове відсторонення від роботи осіб з групи ризику (особи, які досягли 

60-річного віку, особи, які мають хронічні захворювання, що пригнічують 
імунітет та хронічні захворювання легень).

9. Працівники повинні:
регулярно мити руки з милом або обробляти їх спиртовмісними 

антисептиками не рідше ніж раз на 3 години, та після відвідування громадських 
місць, використання туалету, прибирання, обслуговування тощо;

з



утримуватись від контактів з особами, що мають симптоми респіраторних 
захворювань -  кашель, лихоманка, ломота в тілі тощо;

самоізолюватись у разі виникнення симптомів респіраторних захворювань.
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МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 

ГОЛОВНИЙ ДЕРЖАВНИЙ САНІТАРНИЙ ЛІКАР УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
м. Київ

09. О іГ . 2020 J8

Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації 
протиепідемічних заходів при роботі закладів громадського харчування на 
період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби 
(СОУт-19)

Відповідно до статті 40 Закону України «Про забезпечення санітарного та 
епідемічного благополуччя населення», на виконання пункту 22 постанови 
Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУШ-19, 
спричиненої коронавірусом 5АЯ5-СоУ-2», постановляю:

1. Затвердити Тимчасові рекомендації щодо організації протиепідемічних 
заходів при роботі закладів громадського харчування на період карантину у зв'язку 
з поширенням коронавірусної хвороби (СОУШ-19), що додаються.

2. Директорату громадського здоров'я Міністерства охорони здоров’я 
України довести цю постанову до відома зацікавлених центральних органів 
виконавчої влади, Київської міської, обласних державних адміністрацій та органів 
місцевого самоврядування.

3. Ця постанова набирає чинності з 11 травня 2020 року.

Заступник Міністра охорони здоров'я -  
головний державний санітарний лікар України В. ЛЯШКО



ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Головного державного 
санітарного лікаря України
від 09,Оь. 202(М \ь 9 8_______

Тимчасові рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів при 
роботі закладів громадського харчування на період карантину у зв’язку 

з поширенням коронавірусної хвороби (СОУШ-19)
Обслуговування в закладах громадського харчування здійснюється 

відповідно до законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових 
продуктів, санітарних норм та правил та з урахуванням цих тимчасових 
рекомендацій, спрямованих на запобігання ускладнення епідемічної ситуації 
внаслідок поширення коронавірусної хвороби (СОУГО-19).

1. Перед початком зміни проводиться температурний скринінг усім 
працівникам.

Працівники, в яких при проведенні температурного скринінгу виявлено 
температуру тіла понад 37,2° С або ознаки респіраторних захворювань не 
допускаються до виконання обов'язків.

При проведенні вимірювання температури тіла контактним методом, 
забезпечується обов'язкова дезінфекція виробу, яким здійснюється термометрія, 
після кожного його використання згідно з інструкцією виробника дезінфекційного 
засобу.

2. Обслуговування в закладах громадського харчування дозволяється 
виключно на виніс за попереднім замовленням та/або на відкритих (літніх) 
майданчиках просто неба за умови забезпечення дотримання відстані не менш як 
1,5 метра між місцями для сидіння за сусідніми столами та розміщення не більш 
як двох клієнтів за одним столом (без урахування дітей віком до 14 років).

За можливості, місця для сидіння, обшиті тканиною або іншими м'якими 
матеріалами, замінюються на ті, які піддаються дезінфекції.

Обслуговування клієнтів в приміщеннях закладів громадського харчування 
забороняється. Вхід в приміщення дозволяється виключно для користування 
санвузлами/пеленальними кімнатами та проходами/сходами (ліфтами), що ведуть 
до літніх майданчиків на даху.

Очікування в черзі до санвузлів/пеленальних кімнат у приміщеннях закладів 
громадського харчування має відбуватись тільки ззовні приміщення. Шлях до 
санвузлів/пеленальних кімнат повинен бути відгороджений від решти 
приміщення закладу.

3. В зоні обслуговування необхідно організувати місця для обробки рук 
спиртовмісними антисептиками з концентрацією активно діючої речовини понад 
60% для ізопропілових спиртів та понад 70% для етилових спиртів. Доцільно
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розмістити яскравий вказівник про необхідність дезінфекції рук (банер, наклейка 
тощо).

4. Замовлення може здійснюватися:
дистанційно (телефоном, з використанням засобів телекомунікацій);
через спеціально облаштоване вікно (вхідні двері) закладу;
безпосередньо працівникам закладу, які здійснюють обслуговування 

клієнтів на відкритих (літніх) майданчиках (офіціантам).
5. Видача клієнтам паперових меню заборонена. Меню повинні бути 

розміщені для безконтактного ознайомлення біля входу або місця прийняття 
замовлення, у кількості, достатній, щоб уникнути скупчення людей, або бути 
стаціонарно розміщені на столах для безконтактного ознайомлення з матеріалу, 
що дозволяє проведення обробки дезінфекційним засобом.

6. Видача замовлень клієнтам або офіціантам, що обслуговують клієнтів на 
відкритих (літніх) майданчиках та розрахунок з клієнтами здійснюється через 
спеціально облаштоване вікно або через вхідні двері закладу, задля уникнення 
контакту з працівниками, які перебувають безпосередньо в закладі.

7. Місце видачі замовлень та розрахунку повинно:
унеможливлювати вхід клієнтів/офіціантів до приміщень закладу;
мати можливість безготівкового (безконтактного) розрахунку;
бути обладнане столиком/поличкою для передачі замовлення без 

особистого контакту з клієнтом/офіціантом.
8. Видача замовлень на виніс здійснюється виключно в закритій тарі.
Видача замовлень на літніх майданчиках може здійснюватись в 

багаторазовому посуді за умови його миття при високих температурах у 
посудомийній машині, з використанням миючих засобів.

9. Адміністрація/персонал самостійно забезпечує та контролює виконання 
умов з недопущення черг та скупчень навколо місць видачі замовлень, в тому 
числі дистанційно інформувати про готовність замовлень на виніс.

Біля місць потенційного скупчення людей повинно бути нанесено 
маркування для перебування в черзі з дотриманням дистанції між клієнтами не 
менше 1,5м.

10. Працівники закладів громадського харчування, в тому числі які видають 
замовлення та здійснюють розрахунок, повинні бути одягнені в медичну маску 
або респіратор, окуляри (або захисний екран між працівником та відвідувачем при 
видачі замовлень на виніс) та одноразові рукавички (313).

Після кожного зняття 313 та одяганням чистої маски/респіратора, 
одноразових рукавичок працівник повинен ретельно помити руки з милом або 
обробити їх антисептичним засобом. з
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Адміністрація закладу громадського харчування повинна провести 
навчання серед працівників щодо правил використання 313, їх утилізації та 
забезпечити контроль за дотриманням зазначених правил.

11. Суб'єкт господарської діяльності повинен забезпечити:
постійну наявність рідкого мила, антисептиків та паперових рушників в 

санвузлах/пеленальних кімнатах. Використання багаторазових рушників 
заборонено;

інформування клієнтів щодо встановлених обмежень та умов 
обслуговування в закладі та на офіційних сторінках в мережі Інтернет та 
соціальних мережах;

вологе прибирання виробничих приміщень та поверхонь на літніх 
майданчиках, місць контакту рук працівників і клієнтів (ручки дверей, місця 
сидіння, раковини, столи тощо з використанням миючих та дезінфекційних (в 
кінці зміни) засобів не рідше ніж кожні 2 години, перед відкриттям та після 
закінчення робочого дня/зміни;

централізований збір використаних 313, паперових серветок в окремі 
контейнери (урни) з кришками та одноразовими поліетиленовими пакетами з 
подальшою утилізацією;

тимчасове відсторонення від роботи осіб з групи ризику (особи, які досягли 
60-річного віку, особи, які мають хронічні захворювання, що пригнічують 
імунітет та хронічні захворювання легень).

12. Працівники повинні:
регулярно мити руки з милом або обробляти їх спиртовмісними 

антисептиками не рідше ніж раз на 3 години, та після відвідування громадських 
місць, використання туалету, прибирання, обслуговування тощо;

утримуватись від дотиків обличчя руками;
утримуватись від контактів з особами, що мають симптоми респіраторних 

захворювань -  кашель, лихоманка, ломота в тілі тощо;
самоізолюватись у разі виникнення симптомів респіраторних захворювань.
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МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 

ГОЛОВНИЙ ДЕРЖАВНИЙ САНІТАРНИЙ ЛІКАР УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
м. Київ

0 9 . OS', 1 0 2 0  1 9

Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації 
протиепідемічних заходів при наданні стоматологічної допомоги на період 
карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОУЮ-19)

Відповідно до статті 40 Закону України «Про забезпечення санітарного та 
епідемічного благополуччя населення», на виконання пункту 22 постанови 
Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19, 
спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2», постановляю:

1. Затвердити Тимчасові рекомендації щодо організації протиепідемічних 
заходів при наданні стоматологічної допомоги на період карантину у зв'язку з 
поширенням коронавірусної хвороби (СОУШ-19), що додаються.

2. Директорату громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я 
України довести цю постанову до відома зацікавлених центральних органів 
виконавчої влади, Київської міської, обласних державних адміністрацій та органів 
місцевого самоврядування. 3

3. Ця постанова набирає чинності з 11 травня 2020 року.

Заступник Міністра охорони здоров’я -  
головний державний санітарний лікар України

Ь В. ляшко



ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Головного державного 
санітарного лікаря України
від 09. 0S. Щ О .Nb 4Q

Тимчасові рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів при
наданні стоматологічної допомоги на період карантину у зв’язку з 

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)

1. При організації надання стоматологічної допомоги пацієнтам під час 
карантину, слід зважати, що ризик передачі коронавірусної хвороби COVID-19 під 
час впровадження стоматологічних процедур є вкрай високим.

Профілактичні заходи для запобігання поширення коронавірусної хвороби 
COVID-19 мають здійснюватися відповідно до Стандартів медичної допомоги 
«COVID-19», затверджених наказом МОЗ від 28 березня 2020 року № 722 
«Організація надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу 
(COVID-19)» (зі змінами).

2. Усі працівники закладу охорони здоров'я, що надає стоматологічну 
допомогу, повинні проходити температурний скринінг перед початком робочої 
зміни. Працівники, в яких при проведенні температурного скринінгу виявлено 
температуру тіла понад 37,2° С або ознаки респіраторних захворювань не 
допускаються до виконання обов'язків.

При проведенні вимірювань температури тіла контактним методом, 
необхідно забезпечити обов'язкову дезінфекцію виробу, яким здійснюється 
термометрія, після кожного його використання згідно з інструкцією виробника 
дезінфекційного засобу.

3. Прийом пацієнтів здійснюється виключно за попереднім записом з 
дотримання часового інтервалу не менше 15 хвилин між відвідувачами для 
виключення контакту між ними та проведення необхідного 
прибирання/дезінфекції.

Перебування в приміщенні сторонніх осіб та очікування послуг у закладі 
забороняється, за винятком не більше одного з батьків, які супроводжують дітей до 
14 років та/або осіб, що супроводжують осіб з інвалідністю.

Очікування послуги повинно відбуватися ззовні приміщення з дотриманням 
принципів соціального дистанціювання (1,5 м). 4

4. Не пізніше ніж за день до прийому пацієнта, здійснюється його 
опитування стосовно стану здоров’я, зокрема щодо ознак респіраторних 
захворювань (температура, кашель, лихоманка) та контактів з іншими хворими на 
гострі респіраторні хвороби, визначається доцільність звернення за 
стоматологічною допомогою.
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Опитування проводиться щоразу перед прийом пацієнта (первинно та/або 
повторно).

5. У разі виявлення ознак респіраторного захворювання або контакту з 
хворим на коронавірусну хворобу СОУЮ-19 протягом останніх 14 днів, надання 
планової стоматологічної медичної допомоги відкладається.

6. Маршрут пацієнтів в приміщеннях закладу повинен бути організований 
таким чином, щоб запобігти безпосередньому контакту між пацієнтами.

7. Рекламні брошури, журнали та інші поліграфічні матеріали, а також 
дитячі іграшки повинні бути недоступні для пацієнтів.

8. При вході до закладу необхідно організувати місця для обробки рук 
пацієнтів спиртовмісними антисептиками з концентрацією активно діючої 
речовини понад 60% для ізопропілових спиртів та понад 70% для етилових спиртів.

9. При наданні стоматологічної допомоги пацієнтам слід використовувати 
техніки екстраоральних рентгенограм зубів (панорамну рентгенографію або 
КПКТ), з метою запобігання виділенню слини та кашлю, які можуть викликати 
інтраоральні техніки.

10. Необхідно уникати або мінімізувати маніпуляції, що продукують 
утворення крапель або аерозолів, мінімізувати використання стоматологічного 
пустера, повітряно-абразивної обробки, турбінного наконечника та надавати 
пріоритет використанню ручного інструментарію.

За можливості, необхідно використовувати кофердам та високопотужні 
слиновідсмоктувачі, щоб мінімізувати продукцію аерозолів та крапель. Медичні 
працівники повинні усвідомлювати, що в певних ситуаціях може виникати 
зворотний потік при використанні слиновідсмоктувача, який може бути 
потенційним джерелом перехресного забруднення.

Медичні працівники стоматологічного прийому повинні мінімізувати 
використання пустера 3 в 1, оскільки це може створити аерозольні краплі внаслідок 
умисного викиду води/повітря.

11. При наданні стоматологічної допомоги доцільно обирати протоколи 
лікування, які мінімізують кількість наступних відвідувань.

12. Стандартні заходи безпеки включають: гігієну рук, захист органів 
дихання та зору, використання одноразових халатів, шапочок, безпечні методи 
введення ін'єкцій, стерилізації інструментів та пристроїв, проведення дезінфекції 
поверхонь та приміщень.

13. При наданні стоматологічної допомоги слід застосовувати додаткові 
заходи безпеки, зокрема:

з



забезпечити ізольоване розташування пацієнта в стоматологічному кабінеті;

використання засобів захисту органів дихання і зору (хірургічні маски, 
респіратори класу захисту РРР2/РРРЗ (без клапану), герметичні захисні окуляри, 
суцільні захисні щитки для обличчя);

якщо хірургічна маска пошкоджена, волога або забруднена, або якщо 
дихання через маску стає утрудненим -  необхідно негайно зняти щиток для 
обличчя, безпечно зняти маску та замінити її новою;

у випадку відсутності в працівників засобів індивідуального захисту 
стоматологічний прийом не проводиться.

14. Засоби індивідуального захисту (313) знімаються в кабінеті, де 
надавалася медична допомога. Забороняється залишати приміщення, де надавалася 
медична допомога у 313, що використовувалися під час прийому.

Утилізація одноразових 313 має відбуватися відповідно до вимог Державних 
санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними 
відходами, затверджених наказом МОЗ України від 08.06.2015 № 325.

15. У приміщеннях, де надавалася медична допомога, здійснюється поточне 
прибирання після кожного пацієнта.

Після завершення прийому кожного пацієнта здійснюється прибирання, 
дезінфекція 313 багаторазового використання (захисні окуляри та/або захисні 
щитки тощо).

Обладнання (наконечники, стоматологічне рентгенівське обладнання, 
стоматологічне крісло тощо) слід обробляти дезінфекційними засобами відповідно 
до інструкцій виробника.

Після кожного прийому пацієнта забезпечується провітрювання 
приміщення не менше ніж 15 хвилин.
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МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 

ГОЛОВНИЙ ДЕРЖАВНИЙ САНІТАРНИЙ ЛІКАР УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
м. Київ

09.05.9.02.0 20

Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації 
протиепідемічних заходів в перукарнях та салонах краси на період карантину 
у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОУШ-19)

Відповідно до статті 40 Закону України «Про забезпечення санітарного та 
епідемічного благополуччя населення», на виконання пункту 22 постанови 
Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУШ-19, 
спричиненої коронавірусом ЗАК8-СоУ-2», постановляю:

1. Затвердити Тимчасові рекомендації щодо організації протиепідемічних 
заходів в перукарнях та салонах краси на період карантину у зв’язку з поширенням 
коронавірусної хвороби (СОУЮ-19), що додаються.

2. Директорату громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я 
України довести цю постанову до відома зацікавлених центральних органів 
виконавчої влади, Київської міської, обласних державних адміністрацій та органів 
місцевого самоврядування.

3. Ця постанова набирає чинності з 11 травня 2020 року.

Заступник Міністра охорони здоров’я -  
головний державний санітарний лікар України



ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Головного державного 
санітарного лікаря України
від 0о/ Од, 202 С№ 2 О

Тимчасові рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів в 
перукарнях та салонах краси на період карантину у зв’язку з поширенням

коронавірусної хвороби (СОУШ-19)
Обслуговування в перукарнях та салонах краси здійснюється відповідно до 

Державних санітарних правил для перукарень різних типів, затверджених 
постановою першого заступника Головного державного санітарного лікаря 
України від 25 березня 1999р. №22 та з урахуванням цих тимчасових 
рекомендацій, спрямованих на запобігання ускладнення епідемічної ситуації 
внаслідок поширення коронавірусної хвороби (СОУЮ-19).

1. Перед початком зміни проводиться температурний скринінг усім 
працівникам.

Працівники, в яких при проведенні температурного скринінгу виявлено 
температуру тіла понад 37,2° С або ознаки респіраторних захворювань не 
допускаються до виконання обов’язків.

При проведенні вимірювання температури тіла контактним методом, 
забезпечується обов'язкова дезінфекція виробу, яким здійснюється термометрія, 
після кожного його використання згідно з інструкцією виробника дезінфекційного 
засобу.

2. Прийом здійснюється виключно за попереднім записом з дотриманням 
часового інтервалу, що дозволяє виключити контакт між клієнтами та забезпечити 
проведення необхідного прибирання/дезінфекції. Очікування послуги повинно 
відбуватися ззовні приміщення з дотриманням принципів соціального 
дистанціювання (1,5 м).

3. Перебування сторонніх осіб та очікування послуги клієнтами в закладі 
забороняється, за винятком не більше одного з батьків, які супроводжують 
малолітніх дітей та/або осіб, що супроводжують осіб з інвалідністю, осіб похилого 
віку.

Супроводжуючі особи повинні знаходитись у закладі в респіраторі (без 
клапану) або захисній масці (у тому числі саморобній), так, щоб були покриті ніс 
та рот.

4. На вході до закладу організовується місце для обробки рук 
спиртовмісними антисептиками з концентрацією активно діючої речовини понад 
60% для ізопропілових спиртів та понад 70% для етилових спиртів. Доцільно 
розмістити яскравий вказівник про необхідність дезінфекції рук (банер, наклейка 
тощо).
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5. Дозволяється одночасне перебування клієнтів у закладі з розрахунку не 
більше однієї особи на 5 квадратних метрів площі зали обслуговування.

6. Між місцями надання послуг потрібно забезпечити дистанцію не менше, 
ніж 1,5 метри, з урахуванням розміщення клієнта за різних умов (сидячи, лежачи 
тощо).

Рекламні брошури, журнали та інші поліграфічні матеріали повинні бути 
недоступні для клієнтів.

7. Працівники перукарень та салонів краси повинні бути одягнені в медичну 
маску або респіратор (без клапану) та одноразові рукавички (313).

Після кожного зняття 313 та одяганням чистої маски/респіратора, 
одноразових рукавичок працівник повинен ретельно помити руки з милом або 
обробити антисептичним засобом.

Адміністрація перукарні або салону краси повинна провести навчання серед 
працівників щодо правил використання 313, їх утилізації та забезпечити контроль 
за дотриманням цих правил.

8. Після кожного клієнта проводиться дезінфекція та поточне прибирання 
поверхонь, до яких торкаються клієнти (ручки дверей, ручки крісел, раковини для 
миття волосся, полиці робочих місць тощо), очищення/стерилізація інструментів 
багаторазового використання.

9. Суб’єкт господарської діяльності повинен забезпечити:
працівників п’ятиденним запасом засобів індивідуального захисту та 

дезінфікуючих засобів і організувати контроль за їх використанням;
постійну наявність рідкого мила, антисептиків та паперових рушників в 

санвузлах. Використання багаторазових рушників заборонено;
інформування клієнтів щодо встановлених обмежень та умов 

обслуговування при вході до закладу, при проведенні телефонних записів та на 
офіційних сторінках в мережі Інтернет та соціальних мережах;

нанесення маркування, в тому числі і поза межами закладу, з метою 
уникнення скупчення перед входом та дотримання умов перебування в черзі з 
дотриманням дистанції між клієнтами не менше 1,5м.;

вологе прибирання з використанням миючих та дезінфекційних (в кінці 
зміни) засобів і провітрювання не рідше, ніж кожні 2 години та після закінчення 
робочого дня/зміни;

централізований збір використаних 313, паперових серветок в окремі 
контейнери (урни) з кришками та одноразовими поліетиленовими пакетами з 
подальшою утилізацією;

тимчасове відсторонення від роботи осіб з групи ризику (особи, які досягли 
60-річного віку, особи, які мають хронічні захворювання, що пригнічують 
імунітет).
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10. Працівники повинні:
регулярно мити руки з рідким милом або обробляти їх спиртовмісними 

антисептиками не рідше ніж раз на 3 години, та після відвідування громадських 
місць, використання туалету, прибирання, обслуговування тощо;

утримуватись від контактів з особами, що мають симптоми респіраторних 
захворювань -  кашель, лихоманка, ломота в тілі тощо;

самоізолюватись у разі виникнення симптомів респіраторних захворювань.
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