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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

Про проведення протиепідемічних заходів при послабленні карантину в 

м. Бердичеві, які пов’язані  зі спалахом гострої респіраторної хвороби COVID-

19,  спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.  

 

СЛУХАЛИ: міського голову Мазура В.К., який повідомив, що ситуація  в 

Україні  щодо поширення  короновірусної інфекції COVID-19,  завдяки вжитим 

протиепідемічним заходам  стає не такою  небезпечною.  В Україні 

запроваджується поетапне відновлення діяльності деяких сфер господарської 

діяльності. Міністерство охорони здоров’я України планує поетапне послаблення 

карантину, а саме: з 22 травня, з 1, 10 і 21 червня. 

Міський голова запропонував провести обговорення деяких   питань, 

пов’язаних з проведенням протиепідемічних заходів при послабленні карантину  в 

м. Бердичеві. Підкреслив, що для   захисту життя та здоров’я громадян міста в цих 

складних умовах, будь-які  запобіжні заходи потрібно вживати з урахуванням  

особливостей  медико-біологічної ситуації, що склалась в регіоні, місті або 

окремому об’єкті. 

 Звернув увагу усіх присутніх, що під час прийняття відповідальних рішень,  

органи місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ та організацій  в 

умовах послаблення карантину зобов’язані керуватися  розпорядчими документами 

Кабінету Міністрів України, міністерств,  керівника робіт з ліквідації наслідків 

медико-біологічної  НС природного характеру державного   рівня,   пов’язаної із   

поширенням коронавірусної хвороби  COVID-19,  розпорядженнями керівника 

робіт з ліквідації наслідків НС Житомирської облдержадміністрації,  

рекомендаціями,  які надані  Головним державним санітарним лікарем України,  

Головним управлінням Держпродспоживслужби в Житомирській області та  

Бердичівським районним управлінням Головного управління 

Держпродспоживслужби в Житомирській області, розпорядчими документами  

щодо дотримання галузевих протиепідемічних заходів при послаблення карантину.                     

Вказав, що деякі протиепідемічні обмеження продовжують діяти і далі, а органи 

місцевого самоврядування повинні забезпечити  організацію виконання та 

контроль за дотриманням на відповідній території вимог цих розпорядчих 



документів, своєчасне і повне проведення профілактичних і протиепідемічних 

заходів. 

ВИСТУПИЛИ : 

Директор КНП «Бердичівська міська лікарня» Бабікова Л.М. повідомила 

про стан захворювання населення міста Бердичева на  COVID-19 та виконання 

протиепідемічних заходів в місті  та  закладах охорони здоров’я, пов’язаних із   

запобіганням поширенню коронавірусної хвороби  COVID-19 (статистична 

інформація додається ). 

Повідомила, що за останню добу осіб хворих на COVID-19 в м. Бердичеві не 

виявлено.  

Посилаючись на знижену статистичну інформацію  щодо  виявлених  осіб 

хворих на  COVID-19, запропонувала, з урахуванням рекомендацій Головного 

санітарного лікаря України МОЗ України, дозволити послабити окремі карантинні 

заходи в м. Бердичеві. 

Начальник Бердичівського районного управління Головного 

управління Держпродспоживслужби в Житомирській області Биков В.М., 

який повідомив, що  працівниками Бердичівського районного управління 

продовжується виконання розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків 

медико-біологічної  НС природного характеру державного   рівня,   пов’язаної із   

поширенням коронавірусної хвороби  COVID-19 щодо здійснення контролю за 

роботою агропродовольчих  ринків протягом усього часу їх  роботи та 

проведенням  позапланових перевірок. 

Вказав на виявлені порушення карантинних заходів щодо організації  

стихійної торгівлі на території міста, особливо ,  по вул. Маложитомирській, по 

вул. Миру та по вул. 30-років Перемоги, що прилеглі до території  ПО 

«Бердичівський міський кооперативний ринок», що ставить під загрозу його 

подальшу роботу.    Пора  порушників притягувати  до відповідальності, складати 

протоколи, тоді почнуть виконуватися відповідні запобіжні заходи. 

Повідомив, що в  торговельних закладах ситуація по місту станом на 

22.05.2020 стабільна, виявлено ряд порушень карантинних заходів,  які  усувалися 

власниками терміново і суттєво не впливали на ситуацію.   В магазинах  

дезінфекційні заходи проводять своєчасно та  в повному обсязі, у працівників в 

наявності  достатня кількість захисних  масок (потрібно змінювати маски кожні 3 

години). 

Інформував присутніх про деякі вимоги до протиепідемічних заходів при 

послабленні карантину,  які надані  Головним державним санітарним лікарем 

України щодо: 

-  проведення зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного вступного 

іспиту та єдиного фахового вступного  випробування; 

- діяльності закладів дошкільної освіти; 

-  роботи готелів; 

-  перевезення пасажирів автомобільним транспортом; 

-  діяльності деяких закладах фізичної культури та спорту. 

Посилаючись  на профілактичну діяльність Бердичівського районного 

управління Головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській 

області в умовах карантинних обмежень, запропонувала з урахуванням 

рекомендацій Головного санітарного лікаря України МОЗ України, дозволити 

послабити окремі карантинні заходи в м. Бердичеві. 



Заступник міського голови Адаменко В.В. повідомила, що   закладами 

освіти, керуючись рекомендаціями     Головного санітарного лікаря України МОЗ 

України від 18.05.2020 р. №32  «Про проведення громадського обговорення деяких 

вимог до протиепідемічних заходів при послаблення карантину» щодо організації 

протиепідемічних заходів у період карантину під час проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання (ЗНО), єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та єдиного 

фахового вступного випробування (ЄФВВ), а також роботи закладів дошкільної 

освіти,  відпрацьовані правила щодо забезпечення виконання вищевказаних заходів  

в умовах  дії  карантинних обмежень.  

Заступник міського голови Адаменко  В.В. довела вимоги  Уряду щодо 

необхідності відновлення з 1 червня 2020 року освітнього процесу у закладах 

дошкільної освіти та поінформувала про результати роботи виїзної комісії, яка 

протягом 18-19 травня 2020 року здійснила огляд готовності закладів дошкільної 

освіти міста.  

За підсумками  огляду проведено інструктивну нараду з керівниками закладів 

дошкільної освіти щодо підготовки приміщень та території до повернення 

учасників освітнього процесу, проведення генерального прибирання, дезінфекції  

приміщень, майданчиків,  меблів, посуду, постільної білизни, дитячих іграшок, 

замовлення продуктів харчування тощо. На нараді обговорено та вироблено 

інструкції  дій для завідувачів, вихователів та їх помічників, медичної сестри, 

технічних працівників  на етапі діяльності закладу після відновлення освітнього 

процесу. 

Відновлення роботи дошкільних закладів запропонувала провести у два 

етапи: перший, як це і рекомендовано Урядом, з 01 червня 2020 року. Проте, для 

запобігання можливого спалаху коронавірусу та інших інфекційних хвороб  при 

одночасному виході значної  чисельності дітей та дорослих, які  більше двох 

місяців поспіль перебували в ізоляції, слід обмежити кількість учасників 

освітнього процесу, надавши перевагу тим малюкам, в яких працюють батьки. При 

цьому є необхідність у проведенні активної роз’яснювальної роботи з батьками 

щодо дотримання  нормативів наповнюваності груп, своєчасної ізоляції дітей  при 

перших ознаках погіршення стану здоров’я тощо. 

Решта вихованців контингенту зможе потрапити до дитячих садків вже на 

другому етапі відновлення освітнього процесу – дата якого буде оголошена 

Урядом країни після завершення карантину, який подовжено до 22 червня. 

Загалом, при нормальній епідемічній ситуації планується забезпечити роботу 

дитячих садків протягом усього літнього періоду. 

Керівникам при здійсненні управління та контролю  за дотриманням правил 

епідемічної безпеки у закладах доцільно скористатися досвідом та напрацьованими 

матеріалами колег із столиці, зокрема «Регламентом відновлення освітнього 

процесу у закладах освіти м. Києва та режимом їх роботи після зняття карантинних 

обмежень». 

Адаменко В.В. нагадала присутнім, що цього року навчальний рік у закладах 

загальної середньої освіти завершується дистанційно, оскільки діти впродовж 

останніх двох з половиною місяців навчалися, використовуючи технології 

дистанційного навчання.  У даний час в усіх школах проходять підсумкові 

контрольні роботи,   аналізується результативність освітнього процесу із 

застосуванням дистанційних освітніх технологій, розпочинається новий етап 

роботи – підготовка до видачі документів про освіту -  табелів для учнів перевідних 

класів, свідоцтв про базову освіту  тим, хто завершив навчання у 9 класі. 

https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%2032.pdf


Важливим завданням є робота із підготовки  закладів до зовнішнього 

незалежного оцінювання, яке за новим Календарем має стартувати 25 червня (ЗНО 

з математики) та завершено 17 липня (ЗНО з хімії). У місті мають функціонувати 6 

пунктів тестування  на базі шкіл №№ 1, 4,10,12,15 та 17, на яких працюватимуть  

майже понад 300 педагогічних працівників не лише з усіх шкіл міста, а й 

педагогічного коледжу. Щодо учнів – серед них  майже 360 випускників 

одинадцятого класу  шкіл Бердичева,  студенти 2 курсу міських коледжів та ПТУ 

та аналогічні категорії учасників ще  декількох районів – Бердичівського, 

Ружинського, Попільнянського. Дещо збільшиться чисельність учасників ЗНО за 

рахунок тих студентів, які навчалися в інших містах України (на відстані більше 

150 км від Бердичева) і через карантин повернулись до рідного міста і за новими 

правилами будуть здавати ЗНО не за місцем навчання, а за теперішнім місцем 

проживання. 

З метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (СОVID-19) при 

проведенні зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного вступного іспиту та 

єдиного фахового вступного випробування (далі - тестування) суб'єкти 

відповідальні за організацію тестування зобов'язані дотримуватись затверджених 

протиепідемічних заходів, які визначені відповідними розпорядчими документами.   

Заступник міського голови нагадала, що при проведенні тестування: 

-   буде складено графік допуску, який буде враховувати  час необхідний 

для проведення термометрії та запобігати утворенню скупчення учасників; 

- визначені місця розсадки учасників, з дотриманням їх дистанціювання 

не менш ніж 1,5 метри один від одного та передбачити розсадку таким чином, щоб 

поруч, спереду та ззаду учасника місця не були зайняті іншими учасниками. 

Особи, які будуть залучені до проведення тестування перед початком роботи 

мають проходити термометрію.  

Допуск учасників до будівлі в якій організовано тестування буде 

здійснюється після проведення термометрії, опитування щодо стану здоров'я та за 

умови одягнення захисної маски. 

Забороняється допуск до будівлі, в якій організовано тестування 

супроводжуючих осіб, крім осіб, які супроводжують осіб з інвалідністю. 

На вході до будівлі, в якій організовано тестування та на вході до 

аудиторій/класів буде організовуватися  місця для обробки рук антисептиками. 

Використання багаторазових рушників заборонено. 

В аудиторіях за годину до початку тестування та після проведення 

тестування  буде передбачено проведення прибирання, разом із дезінфекцією 

поверхонь, місць для сидіння. 

Аудиторії, в яких проводиться тестування, перед і після його проведенням 

повинні провітрюватися не менше 30 хв., вхідні двері повинні бути відчинені на 

увесь період тестування. 

У місцях проведення тестування буде забезпечено чергування медичних 

працівників закладів освіти або закладів охорони здоров'я. 

Щодо організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти 

на період  карантину  у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби 

(СОVID-19). 

Організація протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти 

здійснюється відповідно до вимог наказу Міністерства охорони здоров'я України 

від 24 березня 2016 року № 234 «Про затвердження Санітарного регламенту для 

дошкільних навчальних закладів», наказу Міністерства охорони здоров'я України 

https://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/51406/


та Міністерства освіти і науки України від 17 квітня 2006 року № 298/227 «Про 

затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних 

закладах» та з урахуванням цих тимчасових рекомендацій, спрямованих на 

запобігання ускладнення епідемічної ситуації внаслідок поширення коронавірусної 

хвороби (СОVID-19). 

Заступник міського голови нагадала основні вимоги: 

Перед початком зміни проводиться температурний скринінг усім 

працівникам закладу дошкільної освіти. Працівники, в яких при проведенні 

температурного скринінгу виявлено температуру тіла понад 37,2 °С або ознаки 

респіраторних захворювань не допускаються до виконання обов'язків. 

Температурний скринінг дітей проводять при вході (початковий) у заклад та 

кожні 4 години (поточний) з занесенням показників у відповідний журнал. Діти, в 

яких виявлено температуру тіла понад 37,2 °С або ознаки респіраторних 

захворювань при проведенні початкового температурного скринінгу - не 

допускаються до відвідування. 

 Ранкове приймання дитини до дошкільного навчального закладу проводить 

вихователь групи на території закладу за межами його будівлі. Батьки та 

супроводжуючі особи повинні одягати респіратор або захисну маску (у тому числі 

саморобну), так, щоб були покриті ніс та рот. Очікування на території повинно 

бути обмежено. 

На вході до закладу організовується місце для обробки рук спиртовмісними 

антисептиками. 

Всі протиепідемічні заходи, спрямовані на захист дітей (термометрія, 

обробка рук антисептиком, миття рук, навчання правилам етикету кашлю тощо) 

проводяться в ігровій формі та за особистим прикладом працівників закладу. 

 Особливу увагу звернула, що на період карантину забороняється: 

- використання багаторазових (тканинних) рушників; 

- використання м'яких іграшок; 

- використання килимів з довгим ворсом; 

- перебування у вуличному взутті всередині приміщень; 

- проведення масових заходів (вистав, свят, концертів) за участі дітей з більш, 

ніж однієї групи та за присутності глядачів (відвідувачів). 

Працівники закладу повинні забезпечити адаптивне харчування, що дозволяє 

мінімізувати кількість дітей, що харчуються одночасно, або одночасно 

перебувають за одним столом. 

Суб'єкт господарської діяльності повинен забезпечити: 

- працівників п'ятиденним запасом засобів індивідуального захисту та 

дезінфікуючих засобів і організувати контроль за їх використанням; 

- навчання серед працівників щодо правил використання засобів 

індивідуального захисту, їх утилізації та контроль над дотриманням цих правил; 

- постійну наявність рідкого мила, антисептиків та паперових рушників в 

санвузлах; 

- інформування щодо встановлених обмежень та умов обслуговування 

при вході до закладу, при проведенні телефонних записів та на офіційних 

сторінках в мережі Інтернет та соціальних мережах; 

- дезінфекцію поверхонь не рідше, ніж кожні 2 години та відразу після 

закінчення занять; 

https://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/2739/


- вологе прибирання з використанням миючих та дезінфекційних (в кінці 

зміни) засобів не рідше, ніж кожні 2 години та після закінчення робочого 

дня/зміни; 

- провітрювання приміщень протягом не менше 15 хвилин перед 

відкриттям та почергове провітрювання кімнат протягом дня; 

- централізований збір використаних ЗІЗ, паперових серветок в окремі 

контейнери (урни) з кришками та одноразовими поліетиленовими пакетами з 

подальшою утилізацією; 

- недоступність контейнерів (урн) для використаних ЗІЗ, запасів 

дезінфікуючих засобів та засобів для прибирання для дітей; 

- тимчасове відсторонення від роботи осіб з групи ризику (особи, які досягли 

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

тощо.  

Заступник міського голови нагадала   тимчасові рекомендації щодо 

організації протиепідемічних заходів в деяких закладах фізичної культури та 

спорту на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби 

(СОVID-19), а саме: 

Обслуговування в спортивних (тренажерних) залах, фітнес-клубах та 

спортивних майданчиках для командних (парних) занять (окрім занять 

національних збірних) здійснюється з урахуванням цих тимчасових рекомендацій, 

спрямованих на запобігання ускладнення епідемічної ситуації внаслідок 

поширення коронавірусної хвороби (СОVID-19). 

1. Перед початком зміни проводиться температурний скринінг усім 

працівникам закладів. 

Працівники, в яких при проведенні температурного скринінгу виявлено 

температуру тіла понад 37,2 °С або ознаки респіраторних захворювань не 

допускаються до виконання обов'язків. 

2. Усім відвідувачам проводиться температурний скринінг при вході до 

закладу. 

Особам, в яких при проведенні температурного скринінгу виявлено 

температуру тіла понад 37,2 °С або ознаки респіраторних захворювань 

відвідування заборонено. 

3. Дозволяється одночасне перебування клієнтів у закладі з розрахунку не 

більше однієї особи на 10 квадратних метрів площі зали для індивідуальних занять 

та однієї особи на 5 квадратних метрів площі зали для групових/командних занять 

(не більше 10 осіб у групі). 

Проведення  групових/командних занять проводиться виключно за 

попереднім записом. 

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.  

5. В зонах проведення занять розміщуються додаткові антисептики в 

невеликій тарі, паперові рушники, а також контейнери (урни) для їх утилізації та 

нагадування для клієнтів щодо необхідності дотримання гігієни, дезінфекції рук та 

спортивного інвентарю після використання. Заходи індивідуальної профілактики 

та протиепідемічні заходи, шо впроваджені в закладі доцільно періодично 

транслювати на екранах/оголошувати в місцях проведення занять. 

6. На період карантину забороняється: 

використання багаторазових (тканинних) рушників; 



розміщення в доступі клієнтів рекламних брошур, журналів та інші 

поліграфічних матеріалів; 

функціонування басейнів; 

функціонування спа-зон та надання послуг масажу; 

функціонування фітнес-барів; 

функціонування дитячих кімнат; 

одночасне використання багатофункціональних тренажерів кількома 

відвідувачами; 

проведення групових занять для понад 10 осіб та інших групових занять, що 

передбачають безпосередній фізичний контакт; 

проведення групових занять для дітей віком до 14 років; 

видача багаторазових рушників клієнтам. 

7. Необхідно обмежити одночасне використання роздягалень та душових 

кабін на рівні не більше 50%, не відкриваючи для використання клієнтами кожну 

другу шафу для роздягання/душову кабіну та нанести відповідні позначки. 

Кількість клієнтів, що одночасно перебувають у закладі повинна враховувати 

та не допускати потенційне скупчення в зонах роздягалень, санітарних та 

адміністративних зонах. 

8. Тренажери для кардіо-занять, що передбачають тривалий цикл 

використання одним клієнтом повинні бути розміщені з інтервалом не менше 2,5 

метри один від одного. 

9. Працівники закладів повинні бути одягнені в медичну маску або 

респіратор (без клапану) та одноразові рукавички (ЗІЗ). 

Після кожного зняття ЗІЗ 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 ЗІЗ, їх утилізації та забезпечити контроль над дотриманням 

цих правил. 

10. Суб'єкт господарської діяльності повинен забезпечити: 

- працівників п'ятиденним запасом засобів індивідуального захисту та 

дезінфікуючих засобів і організувати контроль за їх використанням; 

- навчання серед працівників щодо правил використання ЗІЗ, їх утилізації та 

контроль над дотриманням цих правил; 

- постійну наявність рідкого мила, антисептиків та паперових рушників в 

санвузлах; 

- інформування щодо встановлених обмежень та умов обслуговування при 

вході до закладу, при проведенні телефонних записів та на офіційних сторінках в 

мережі Інтернет та соціальних мережах; 

- дезінфекцію поверхонь не рідше, ніж кожні 2 години та відразу після 

закінчення занять; 

- вологе прибирання з використанням миючих та дезінфекційних (в кінці 

зміни) засобів не рідше, ніж кожні 2 години та після закінчення робочого 

дня/зміни; 

- провітрювання/кондиціонування приміщень протягом не менше 15 хвилин 

перед відкриттям та кожні дві години протягом дня; 

- централізований збір використаних 3ІЗ, 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). 

11. Працівники повинні: 

регулярно мити руки з рідким милом або обробляти їх спиртовмісними 

антисептиками не рідше ніж раз на 2 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. 

За підсумками наданої інформації запропонувала: 

- розпочати поетапне відновлення освітнього процесу у закладах 

дошкільної освіти міста  з 01 червня 2020 року; 

- покласти на керівників закладів дошкільної та загальної середньої 

освіти  міста забезпечення управління і контролю за дотриманням правил 

епідемічної безпеки у закладах; 

- залишити  в силі рішення  комісії  з  питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій щодо загальної заборони відвідувати заклади 

загальної середньої освіти  її здобувачами (протокол № 4 від 12.03.2020). Разом з 

цим в умовах запровадження з 25.05.2020 адаптивного  карантину  дозволити  

здобувачам освіти відвідування закладів загальної середньої освіти (з  

дотриманням  суворих протиепідемічних заходів):   

1) для отримання документів про освіту (свідоцтв про базову та загальну 

середню освіту); 

2) участі у ЗНО, ДПА у формі ЗНО.  

- дозволити з 01 червня 2020 року обслуговування  в спортивних 

(тренажерних) залах, фітнес-клубах  з урахуванням  тимчасових рекомендацій 

щодо організації протиепідемічних заходів в деяких закладах фізичної культури та 

спорту на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби 

(СОVID-19), затверджених постановою Головного санітарного лікаря  України від 

18.05.2020 № 32. Дозволити проведення спортивних заходів  до 50 осіб без 

глядачів. 

Заступник міського голови Онофрійчук С.П. повідомив, що  можливе 

відновлення пасажирських перевезень  при умові дотримання суб’єктами 

господарювання та власниками   рекомендацій  Головного санітарного лікаря 

України щодо  організації протиепідемічних заходів при перевезенні  

пасажирів автомобільним транспортом на період карантину у зв'язку з 

поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19). 

Заступник міського голови підкреслив, що перевезення пасажирів 

громадським міським, автомобільним транспортом повинно здійснюватися з 

урахуванням цих рекомендацій, спрямованих на запобігання ускладнення 

епідемічної ситуації внаслідок поширення коронавірусної хвороби (СОVID-19) та 

наголосив: 

1. Автоперевізники визначають відповідальну особу, яка проводить 

температурний скринінг усім працівникам 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. 

2. Водій та кондуктор впродовж усього рейсу в транспортному засобі 

повинні знаходитись в респіраторах або медичних масках, в тому числі 

виготовлених самостійно. 

3. Забороняється перевезення пасажирів, які не використовують респіратор 

або захисну маску, у тому числі виготовлену самостійно. 

4. Перевезення пасажирів здійснюється в межах кількості місць для сидіння, 

передбачених технічною характеристикою транспортного засобу або визначеної в 

реєстраційних документах на транспортний засіб, якщо інше не встановлено 

правилами карантину. 

5. У кожному транспортному засобі повинно бути забезпечено інформування 

пасажирів про заходи профілактики коронавірусної хвороби СОVID-19 доступним 

способом, зокрема оголошення в салоні, наочна інформація тощо. 

6. Транспортний засіб підлягає вологому прибиранню з використанням 

миючих та дезінфікуючих засобів, в тому числі обробці місць контакту рук 

пасажирів (поручні, місця сидіння тощо) перед кожним рейсом. За можливості, 

біля вхідних дверей транспортного засобу доцільно розмістити спиртовмісні 

антисептики з концентрацією активно діючої речовини понад 60% для 

ізопропілового спирту та понад 70% для етилового спирту. 

7. На кожному вході в приміщення автостанцій необхідно: 

- розмістити інформаційні матеріали щодо профілактики коронавірусної 

хвороби СОVID-19; 

- організувати місця для обробки рук спиртовмісними антисептиками з 

концентрацією активно діючої речовини понад 60% для ізопропілового спирту та 

понад 70% для етилового спирту. 

8. Дозволяється одночасне перебування в приміщенні автостанції не більше 

однієї особи на 10 квадратних метрів площі зали обслуговування пасажирів. 

Обмеження контакту між працівниками та пасажирами повинно здійснюватися 

шляхом організації екранів в касах продажу квитків (з плівки, скла, прозорого 

пластику тощо) та дотримання принципу соціального дистанціювання ( 1,5 метри) 

в чергах. 

Робота залів очікування рейсу не дозволяється. 

Допуск пасажирів та перебування в приміщенні автостанції дозволяється 

лише у респіраторі або у захисній масці (у тому числі саморобній). 

9. Адміністрація автостанції забезпечує та контролює виконання умов 

недопущення черг біля кас. Біля місць потенційного скупчення пасажирів повинно 

бути нанесене відповідне маркування для перебування в черзі з дотриманням 

дистанції не менше 1,5 метри. 

10. Продаж квитків забезпечується в межах кількості місць для сидіння, 

передбачених технічною характеристикою транспортного засобу або визначеної в 

реєстраційних документах на транспортний засіб. 

Забезпечується можливість придбання квитків через мережу Інтернет та 

інформування пасажирів про таку можливість. 

11. Адміністрація автостанції повинна забезпечити: 

- наявність засобів індивідуального захисту та їх використання працівниками 

(респіратори або медичні маски, в тому числі саморобні, захисні рукавички); 

- постійну наявність рідкого мила, антисептиків та паперових рушників в 

санвузлах. Використання багаторазових рушників заборонено. 



- вологе прибирання приміщень автостанції, місць контакту рук працівників 

та пасажирів (ручки дверей, місця сидіння тощо) з використанням миючих та 

дезінфікуючих засобів не рідше ніж кожні 5 годин, перед відкриттям та після 

закінчення робочого дня автостанції; 

- регулярне провітрювання (кожні 2 години) робочих приміщень; 

- централізований збір використаних засобів індивідуального захисту, 

паперових серветок в окремі контейнери (урни) з кришками та одноразовими 

поліетиленовими пакетами з подальшою утилізацією; 

- обмеження масових зборів працівників у 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). 

12. Працівники автостанції зобов'язані: 

регулярно мити руки з милом або обробляти їх спиртовмісними 

антисептиками не рідше одного разу за 3 години, та після відвідування 

громадських місць, використання туалету, прибирання тощо, утримуватися від 

контакту з особами, які мають симптоми респіраторних захворювань. 

Заступник міського голови підкреслив, що  керівники об’єктів та власники 

автотранспорту повинні забезпечити виконання безпекових заходів. 

Заступник   міського  голови Онофрійчук С.П. запропонував  з 01.06.2020 в 

м. Бердичеві відновити функціонування міського автотранспорту для перевезення 

пасажирів.  

Врахувавши всі виступи та пропозиції, згідно з вимогами наказу 

Міністерства охорони здоров'я України від 24 березня 2016 року № 234 «Про 

затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів», 

наказу Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства освіти і науки 

України від 17 квітня 2006 року № 298/227 «Про затвердження Інструкції з 

організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах», керуючись  

розпорядженням   Головного санітарного лікаря України МОЗ України від 

18.05.2020 р. №32 «Про проведення громадського обговорення деяких вимог до 

протиепідемічних заходів при послаблення карантину»,  комісія з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію      міського  голови   Мазура В.К.   щодо    проведення   в 

м. Бердичеві протиепідемічних заходів при послабленні карантину для ліквідації 

наслідків медико-біологічної  НС природного характеру державного рівня, 

пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби  COVID-19,  взяти до відома. 

2. Начальнику управління освіти і науки: 

2.1. Розпочати поетапне відновлення освітнього процесу у закладах 

дошкільної освіти міста  з 01 червня 2020 року. 

2.2. Покласти на керівників закладів дошкільної та загальної середньої 

освіти  міста забезпечення управління і контролю за дотриманням правил 

епідемічної безпеки у закладах. 

2.3. Залишити  в силі рішення  комісії  з  питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій щодо загальної заборони відвідувати заклади 

загальної середньої освіти  її здобувачами (протокол № 4 від 12.03.2020). Разом з 

цим в умовах запровадження з 25.05.2020 адаптивного  карантину  дозволити  

https://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/51406/
https://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/2739/
https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%2032.pdf


здобувачам освіти відвідування закладів загальної середньої освіти (з  

дотриманням  суворих протиепідемічних заходів):   

- для отримання документів про освіту (свідоцтв про базову та загальну 

середню освіту); 

- участі у ЗНО, ДПА у формі ЗНО.  

3. Дозволити з 01 червня 2020 року обслуговування  в спортивних 

(тренажерних) залах, фітнес-клубах  з урахуванням  тимчасових рекомендацій 

щодо організації протиепідемічних заходів в деяких закладах фізичної культури та 

спорту на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби 

(СОVID-19), затверджених постановою Головного санітарного лікаря  України від 

18.05.2020 № 32. Дозволити проведення спортивних заходів  до 50 осіб без 

глядачів. 

4. З 01.06.2020 в м. Бердичеві відновити функціонування міського 

автотранспорту для перевезення пасажирів.  

5. Зобов’язати  керівників підприємств, установ та організацій, суб’єктів 

господарювання в частині, що їх стосується, забезпечити безумовне виконання  

протиепідемічних заходів при послабленні карантину,  які надані  Головним 

державним санітарним лікарем України МОЗ України щодо: 

-  проведення зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного вступного 

іспиту та єдиного фахового вступного  випробування; 

- діяльності закладів дошкільної освіти; 

-  перевезення пасажирів автомобільним транспортом; 

-  діяльність деяких закладах фізичної культури та спорту. 

6. Управління житлово-комунального господарства, за участю  

Бердичівського районного управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Житомирській області (за згодою)  та Бердичівського 

відділу поліції  ГУНП в Житомирській області (за згодою)  забезпечити проведення 

комісійних перевірок щодо  дотримання суб’єктами господарювання та 

власниками   автотранспорту, який використовується для перевезення пасажирів,  

рекомендацій  Головного санітарного лікаря України щодо  організації 

протиепідемічних заходів при перевезенні  пасажирів автомобільним транспортом 

на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19) та 

інформування комісії через відділ з питань НС та ЦЗН. 

7. Бердичівському відділу поліції  ГУНП в Житомирській області (за 

згодою) вжити заходів щодо недопущення стихійної торгівлі на території міста, 

звернувши особливу увагу на вул. Маложитомирську,  вул. Миру та  вул. 30-років 

Перемоги, що прилеглі до  території ПО «Бердичівський міський кооперативний 

ринок».  

8. Начальнику відділу інформаційних технологій Маю М.Л. забезпечити 

оприлюднення на офіційному веб-сайті міста проектів тимчасових рекомендацій  

Головного санітарного лікаря України  МОЗ України щодо організації 

протиепідемічних заходів в період карантину в зв’язку з поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID-19).  

9.  Контроль за виконанням  цього рішення покласти на заступників міського 

голови за розподілом обов’язків. 

Голова комісії                                                                           В.К.Мазур   

 

Заступник голови                                                                          С.П.Онофрійчук 

Секретар комісії                                                                                     Ф.В. Куліковська 
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