
 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 

ГОЛОВНИЙ ДЕРЖАВНИЙ САНІТАРНИЙ ЛІКАР УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА 

 

м. Київ  

__________________ ___________________ 

 

Про затвердження протиепідемічних заходів під час проведення 

спортивних змагань на період карантину у зв’язку з поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID-19) 

 

 

Відповідно до статті 40 Закону України «Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення», на виконання пункту 17
 
постанови 

Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення 

карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території 

із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2», постановляю: 

 

1. Затвердити протиепідемічні заходи під час проведення спортивних 

змагань на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби 

(COVID-19), що додаються. 

2. Директорату громадського здоров’я та профілактики 

захворюваності Міністерства охорони здоров’я України довести цю постанову 

до відома зацікавлених центральних органів виконавчої влади, Київської 

міської, обласних державних адміністрацій та органів місцевого 

самоврядування. 

 

Заступник Міністра охорони здоров’я –  

головний державний санітарний лікар України                             В. ЛЯШКО 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Головного державного 

санітарного лікаря України 

від______________№ ___________ 

 

 

Протиепідемічні заходи під час проведення спортивних змагань на період 

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

 

Спортивні змагання організовуються в регіонах, в яких відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641 «Про 

встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів 

на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» відсутні додатково встановлені 

обмеження органами державної влади та органами місцевого самоврядування, 

що перешкоджають проведенню змагань. 

1. Організатор спортивних змагань (далі – організатор) зобов'язаний 

призначити особу, відповідальну за дотримання протиепідемічних заходів 

(медичний працівник, інша офіційна особа) та повідомити про них головного 

державного санітарного лікаря відповідного регіону. 

2. Організатор забезпечує опитування на наявність симптомів 

респіраторної хвороби, вимірювання температури тіла перед кожним 

тренуванням та кожним змаганням для учасників змагань, офіційних осіб та 

осіб, що забезпечують організацію спортивних змагань. 

3. Особи, в яких при проведенні температурного скринінгу виявлено 

ознаки респіраторного захворювання та/або температуру тіла понад 37,2 
о
С, не 

допускаються до тренувань та проведення змагань. 

4. Особи, хворі на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену 

коронавірусом SARS-CoV-2, та особи, щодо яких встановлено в процесі 

епідеміологічного розслідування підозру на інфікування гострою 

респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-

2, підлягають самоізоляції або госпіталізації в порядку, визначеному 

галузевими стандартами в сфері охорони здоров’я, а також відсторонюються 

від участі в тренуваннях та змаганнях на час самоізоляції або хвороби. 

5. Організатори забезпечують проведення експрес-тестування для 

визначення антигену до вірусу COVID-19 (зроблений не пізніше ніж за 1 день 

до дня проведення змагань) усіх учасників чи гравців команди, тренерський 

склад, співробітників, які мають контакт з учасниками змагань чи командою.  

6. Обов'язковою умовою для участі учасника/команди в змаганнях, згідно 

санітарних та протиепідемічних заходів і медичних рекомендації є подання на 

офіційному бланку, завіреному печаткою результату експрес-тестування на 

визначення антигену до вірусу COVID-19.  
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7. Організатори повинні скласти список присутніх у спортивній споруді 

осіб, із зазначенням функцій у організації та проведенні змагання.  

8. Під час перебування в приміщенні учасники, офіційні особи заходу та 

інші особи зобов’язані дотримуватись обмеження щодо кількості осіб та 

відстані між ними відповідно до вимог встановлених Кабінетом Міністрів 

України. 

9. Під час перебування у спортивній споруді учасники зобов'язані 

використовувати респіратори або захисні маски, крім спортсменів, головних 

тренерів, бригади арбітрів під час безпосереднього перебування на 

спортивному майданчику, коментаторів, за умови дотримання між робочими 

місцями дистанції 1,5 метра або встановлення роздільних екранів. 

10. У випадку, якщо організатором прийнято рішення про проведення 

заходу за участю глядачів, продаж квитків організовується таким чином, щоб 

забезпечувалась дистанція в 1,5 метри між глядачами на трибунах. Продаж 

квитків повинен забезпечувати наявність вільних місць спереду, позаду, збоку, 

по діагоналі. Спеціальними наклейками та/або загороджувальною стрічкою 

визначаються місця та ряди, які повинні бути вільні. 

11. Організатор заходу забезпечує температурний скринінг глядачів, 

наявність дезінфекційних засобів на входах до спортивної споруди, організацію 

розподілу глядачів по секторам трибун щоб не виникало скупчення. 

12. Організатор заходу повинен забезпечити контроль за дотриманням 

соціального дистанціювання глядачами на території спортивної споруди та 

трибунах, при пересуванні по території спортивної споруди. 

13. Забороняється знімати маски і будь-яким способом контактувати з 

іншими учасниками/глядачами на трибунах та приміщеннях спортивної 

споруди. 

14. Заклади громадського харчування організують свою роботу у 

відповідності до Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних 

заходів у закладах громадського харчування на період карантину у зв’язку з 

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), затверджених постановою 

Головного державного санітарного лікаря України від 09.05.2020 № 18 (в 

редакції постанови Головного державного санітарного лікаря України 

від 02.06.2020 №32) 

15. При організації спортивного заходу забезпечується відсутність 

скупчення людей, зокрема: 

1) прибуття учасників та команд має бути розведено в часі; 

2) організатор визначає маршрут учасників до роздягальні та 

спортивного майданчику 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 заходу мають 

знаходитись на відстані не менш ніж 1,5 метри одне від одного. 
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16. За умови проведення командних спортивних змагань команди 

виходять на спортивний майданчик: 

1) розділено за часом; 

2) без супроводу дітей; 

3) без груп підтримок; 

4) без рукостискань;  

5) загальне шикування команд може бути за умови дотримання 

дистанції на менше 1,5 метрів між гравцями та арбітрами. 

17. Після закінчення заходу прес-центр та змішана зона залишаються 

зачиненими. 

18. За необхідності допускається перебування у кімнаті допінг-контролю 

виключно визначених жеребом учасників та офіцеру допінг-контролю. 

19. За рішенням організатора заходу допускається проведення прес-

конференції із журналістами, за умови використання учасниками засобів 

індивідуального захисту» зокрема захисних масок або респіраторів. Кількість 

учасників прес-конференції не повинна перевищувати однієї особи на 10 метрів 

приміщення, де проводиться прес-конференція. 

20. Дозволяється використання місць загального користування 

(роздягальні, душові) тільки невеликими групами при дотриманні дистанції в 2 

метри. Рекомендується прийняття душу вдома/у готелі. 

21. Від'їзд учасників/команд та арбітрів зі спортивної споруди 

відбувається окремо одна від іншої. Від'їзд офіційних осіб заходу відбувається 

окремо від учасників/команд. 

22. В спортивній споруді організатором змагань повинно бути 

забезпечено: 

мінімальний контакт учасників та організаторів заходу; 

наявність спиртовмісних антисептиків з концентрацією активно діючої 

речовини понад 60% для ізопропілових спиртів та понад 70% для етилових 

спиртів для обробки рук перед, або всередині кожного приміщення; 

дезінфекцію спиртовмісними розчинами поверхонь у всіх роздягальнях, 

медичних та допінг кімнатах, та залі. Дезінфекція повинна бути завершена за 1 

годину до тренування і 2 години до заходу;  

обробку спиртовмісним антисептиком дверних ручок, кнопок ліфтів, 

вимикачів тощо кожні 30 хвилин; 

обробку спиртовмісним антисептиком обладнання суддів за 

секретарським столом, відеообладнання, спортивного інвентаря до і після 

розминки та в перервах; 

наявність окремих додаткових контейнерів для збору, зберігання та 

утилізації засобів індивідуального захисту; 

використання персоналізованих пляшок для напоїв; 
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провітрювання приміщень кожні 3 години протягом 15 хвилин. 

23. Заборонено обмінюватись особистими речами поміж спортсменами. 

Повинні використовуватись виключно одноразові паперові рушники.  

Провітрювання усіх приміщень повинно здійснюватися кожні 3 години 

протягом 15 хвилин. 

24. Забороняється; 

функціонування, фітнес-барів, спа-зон, надання послуг масажу (крім 

спортивного розігріву спортсменів безпосередньо перед виходом на 

спортивний/ігровий майданчик); 

централізоване харчування в місці проведення заходу. 

 

_________________________ 
 

 

 


