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РОЗПОРЯДЖЕННЯ
12 червня 2020 р.

Луцьк

№ 58

Про забезпечення виконання Тимчасових рекомендацій щодо організації
протиепідемічних заходів під час проведення футбольних матчів в Україні серед
професіональних футбольних клубів в умовах карантину в зв’язку поширенням
коронавірусної хвороби COVID-19, на території Волинської області
Відповідно до статті 75 Кодексу цивільного захисту України, Закону України
«Про захист населення від інфекційних хвороб» на виконання вимог постанови
Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами), постанови Кабінету
Міністрів України від 20 травня 2020 року № 392 «Про встановлення карантину з
метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення
протиепідемічних заходів», із врахуванням змін, внесених постановою Кабінету
Міністрів України від 29 травня 2020 р. № 424 “Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 р. № 392”. Постановою Головного
державного санітарного лікаря України від 30 травня 2020 р. № 30 внесені зміни до
Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів під час
проведення футбольних матчів в Україні серед професіональних футбольних
клубів в умовах карантину в зв’язку поширенням коронавірусної хвороби COVID19.
З метою протидії поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, у випадку
послаблення протиепідемічних заходів, з прийняттям відповідного рішення
регіональної комісії ТЕБ та НС, на території Волинської області:
1.

Управлінню у справах молоді та спорту облдержадміністрації (Ігор
ДМИТРИШИН), районним державним адміністраціям, виконкомам міських (міст
обласного значення) рад, об’єднаним територіальним громадам, після прийняття
рішення регіональною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій про послаблення протиепідемічних заходів та надання
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дозволу на проведення футбольних матчів в області, виконання протиепідемічних
заходів під час проведення футбольних матчів в серед професіональних
футбольних клубів на території Волинської області, здійснювати у відповідності 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 COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV2, затверджених постановою Головного санітарного лікаря України від 26.05.2020
№ 27 (зі змінами), що додаються.
2.
Районним державним адміністраціям, виконкомам міських (міст
обласного значення) рад, об’єднаним територіальним громадам, головному
державному санітарному лікарю Волинської області (Наталії ЯНКО) з
дотриманням вимог законодавства та в межах наданих повноважень вживати
додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів в разі ускладнення
епідемічної ситуації на відповідній території.
3.
Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на районні
державні адміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад,
виконавчі комітети рад об’єднаних територіальних громад, головного державного
санітарного лікаря Волинської області (Наталія ЯНКО), Управління охорони
здоров'я облдержадміністрації (Валерій РУЦЬКИЙ), Управління у справах молоді
та спорту облдержадміністрації (Ігор ДМИТРИШИН) в межах та спосіб,
визначений законодавством.

Заступник голови –
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Тетяна ЩЕРБАК

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Головного
державного санітарного лікаря
України від 26.052020, №27
Тимчасові рекомендації 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 СОVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-СоV-2
(зі змінами)
1.
Футбольні матчі організовуються в регіонах, в яких запроваджено
послаблення протиепідемічних заходів, відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 20 травня 2020 р. № 392 «Про встановлення карантину з
метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби
СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-СоV-2, та етапів послаблення
протиепідемічних заходів», а також відсутні додатково встановлені обмеження
органами державної влади та органами місцевого самоврядування, що
перешкоджають проведенню матчу.
2.
Футбольні клуби зобов'язані призначити особу, відповідальну за
дотримання протиепідемічних заходів та повідомити про них головного
державного санітарного лікаря відповідного регіону.
3.
Футбольні клуби забезпечують опитування на наявність симптомів
респіраторної хвороби, вимірювання температури тіла перед кожним тренуванням
та кожним матчем для учасників матчу, офіційних осіб матчу та осіб, що
забезпечують організацію спортивних змагань.
4.
Особи, в яких при проведенні опитування виявлено ознаки
респіраторної хвороби або виявлено температуру тіла понад 37,2 °С, не
допускаються до стадіону.
5.
Особи, хворі на гостру респіраторну хворобу СОVID-19, спричинену
коронавірусом SARS-СоV-2, та особи, щодо яких встановлено в процесі
епідеміологічного розслідування підозру на інфікування гострою респіраторною
хворобою СОVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-СоV-2, підлягають
самоізоляції або госпіталізації в порядку, визначеному галузевими стандартами в
сфері охорони здоров'я та відсторонюються від участі в турнірі на час самоізоляції
або хвороби.
6.
Футбольні клуби організовують проведення тестування методом
полімеразної ланцюгової реакції членів команди, арбітрів, відеоасистентів
арбітражу кожні 14 днів, з метою зменшення ризиків поширення хвороби.

7.
Одночасно на всій території стадіону можуть перебувати не більше 200
осіб. Клуб-господар повинен надати на вимогу представників організаторів змагань
та державної влади список присутніх на стадіоні осіб, із зазначенням функцій у
організації та проведенні матчу.
8.
Під час перебування в приміщенні учасники та офіційні особи матчу
зобов’язані дотримуватись обмеження не більше однієї особи на 10 кв. м. площі
приміщення.
9.
Під час перебування на території стадіону, учасники зобов'язані
використовувати респіратори або захисні маски, крім футболістів, головних
тренерів, бригади арбітрів під час безпосереднього перебування на футбольному
полі, коментаторів та відеоасистентів арбітражу, за умови встановлення між
робочими місцями роздільних екранів.
10. Підготовчі та установчі роботи в день матчу повинні бути завершені до
того, як команди та арбітри прибудуть на стадіон.
11. При організації матчу, забезпечується відсутність скупчення людей,
зокрема:
1)
прибуття команд має бути рознесено в часі;
2)
клуби-господарі визначають маршрут учасників до роздягальні та поля
таким чином, щоб мінімізувати контакт зі сторонніми особами, організаторами
тощо;
3)
проходження температурного скринінгу повинно відбуватися таким
чином, що уникати скупчення людей;
4)
робочі місця персоналу залученого до організації матчу мають
знаходитись не менш ніж 1,5 метри одне від одного.
12. Вихід команд на поле має відбуватися:
1)
розділений за часом, без збору та традиційного виходу;
2)
без супроводу дітей;
3)
без рукостискань;
4)
без загального шикування команд.
13. Після закінчення матчу прес-центр та змішана зона залишаються
зачиненими.
14. Допускається перебування у кімнаті допінг-контролю виключно
визначених жеребом футболістів та офіцеру допінг-контролю.
15. Прес-конференція проводиться у віртуальному режимі. За рішенням
клубу-господаря матчу допускається проведення прес-конференції із
журналістами, за умови використання учасниками засобів індивідуального захисту,
зокрема захисних масок або респіраторів. Кількість учасників прес-конференції
повинна не перевищувати однієї особи на 10 метрів квадратних приміщення, де
проводиться прес-конференція.

