.Щодаток

ШАНОВНI ПОКУПЦI!

З метою

попередження розповсaо*.""" коронаврусу

рекомендуемо:

- : Щотримуйтесь дистанцii 1r5 метри один

-

-

ви

одного

у

при

касових зонах та торговельних залах;
'для вибору ToBapiB використовуйте рукавички;
берiть у руки тiльки Ti товари, якi ви маете Haмip придбати;
за можпивостi, для сплати за покупки користуйтесь
банкiвськими картками або телефоном

методичнi рекомендацii щодо недопущення поширення випадкiв
ёоvrп-19 в закладах продовольчоi торгiвлi
з метою недопущення виникнення та поширення випадкiв захворювання
на гостру респiраторну хворобу, спричинену KopoHaBipycoМ CovID-19,
насryпнi
керiвникам .u*пuдi" ,rродо"оп"rоi' торгiвлi, необхiдно забезпечити
.rрЪqirrаптичнi та протиепiдемiчнi заходи

-

:

iндивiдуа.пьного захисту (ЗIЗ) (з
години роботи на особу та 1 флакон (100 мл)
розрахунку l медична маска на З
Ьrrфrо"riЬного антисептика на 1 особу на змiну (до 12 годин);
не можуть
продукти харчування, що не мають виробничот упаковки та
соль, MaKapoHHi
бути оОроОленi дезiнфiкуючими засобами (хлiб, крупи, Ц}кор,
конфетки тощо) повиннi бути розфасованi та
вироби, кондитер."*i

заб...rй"r" працiвникiв засобами

упакованi в

пакети;""роби,

.
контакт
забезпечити дотримання дистанцii праuiвниками, як1 мають
вiдстЙ MiHiMyM 1,5 метра , або встановити захиснi екрани
iз вiдвiдувачами,
"а
для захисту працiвникiв;
були
ор.urriзувати роботу кас таким чином, щоб черги покупцiв
вiд одноi на максим€lльно можливу вiдстань, itле не менше

-

вiдда.пен"r" од"а
нiж 1,5 метри;
- регулювати кiлькiсть покупцiв у торгiвельних за:rах (за необхiдностi
в зitлежностi вiд
обмежиТи одночасний достуП у торговельну заJIу покупцiв
площi залу);

(вологi
збiльшити KpaTHicTb проRедення дезiнфекцiйних заходiв
примiщ."*],л
прибирання з використанням дезiнфiкуючих засобiв у
2119:_:::
обладнання,
найбiльшого контакry з поверхнями - вiтринне холодильне

-

:

температури
повiтря та наскрiзне провiтрювання примiщень;.

-

не

допускати

захворювання;

-

в разi

до

роботи осiб

виявленIu{ працiвника

з

ознаками

iнфекцiйного

з ознаками

респlраторного
осiб та
здорових
вiд
iзоляцii
iнфекчiйного захворювання вжити заходiв для його
охорони здоров'я;
негайно повiдомиr" ,rро цей випадок вiдповiдний закJIад
обмежити MacoBi заходи (збори, наради) в закритих примiщеннях;
правил
забезпечити необхiднi умови для дотримання працiвниками
(рукомийники, мило, шкiрнi антисептики, одноразовi

-

особистоi гiгiсни

рушники, серветки, тощо);

примiщеннях
iнших rrpиMr
- викоРистання В торговеЛьниХ зzшаХ та lнших
випромiНюва_чiВ не менше нiж 30 хв, (за наявностi);

ультрафiолетовиХ

- встанОвитИ прИ виходi з закладУ пед€lJIьних "вiдер

дJIя

збору

при наявностi) необхiдними засобами
бактерицидними випромlнювачами,
_та обладнанням (термометрами,
засобами, засобами особистоi гiгiени та
дезiнфекцiйними та антис.'r"чъ"rи
iндивiдуального захисry тощо)i

проводити роз'яснюв€Lльну роботу з персонiLлом щодо
iндивiдуаrrьних заходiв профiлактики та реаryвання на виявленнrI симптомlв
серед працiвникiв.
Контроль за станом здоров'я осiб
Контроль за станом здоров'я осiб з метою виявлення ризикiв передачi
здiйснювати шляхом:
захворювання
^вiзуального огляду (загаrrьний стан, ознаки лихоманки, наявнiсть ознак

гострого респiраторного захворювання - кашель, чхання, нежить);
(вимiрювання температури тiла
, - проведЪ""" температурного скринiнry
безконтактниМ термомеТроМ, при наявностi);
,у разi виявлення особи iз ознаками гострого респlраторного
захворювання, пiдвищенням температури тiла, така особа не допускаеться до
вiдвiдування закладiв та скеровуеться до сiмейного лiкаря за мiсцем
обслуговування.

fuя

Використання дезiнфiкуючих засобiв
дезiнфекцii необхiдно використовувати дезiЁфекцiйнi засоби,

зареестрованi в YKpaTHi вiдповiдно до законодавстВа)тамаЮть чинне СвiдоцтвО
про державну ресстрацiю. Необхiдно дотримуватись iнструкцii до кожного
o*p.roio дезiнфекцiйного засобу, тому числi щодо дотримання його
ефъктивнот концентрацii та експозицii (з дотриманням часу перебування на
оброблюванiй поверхнi). Розводити дезiнфекцiйнi засоби вiдповiдно до режиму
д.ri"ф.пцii iнфекцЙ BipycHoi етiологiТ (грип, вIч, BipycHi гепатити, тощо).
дезiнфекцii можуть використовуватись дезiнфекцiйнi засобИ та

в

fuя

антисептики:

рук

спиртовмiснi препарати
62-95 %о еТаНОЛ, О,5Уо перекис водню, О,|Уо гiпохлорит натрiю (дiючi
чи ik комбiнацii тощо);
речовини - iзопропiловий, етиловий спирт
2. препарати для дезiнфекцii поверхонь з MiHiMarrbHиM TepMiHoM
експозиЦiТ (експОЪицiЯ вiд З0 сеК до 2 хв) - спиртовМiснi препарати (дiючi

1. антисептики для обробки шкiри

.rо".р*о"ь, облаДнаннЯ тощО _ 62-95 %о еТаНОЛ, 0,5оА перекиС водню, 0,|Уо
гiпоiлорит натрiю деззасоби та дезiнфiкуючи засоби на ocнoBi четвертинних
амонiсви* ..rony* чи xJIopBMicHi препарати (бажано таблетованi форми для
забезпечення чiткого дозування);

Профiлактичнi заходи для вiдвЦувачiв
забезпечити можливiсть використання спиртовмiсних антисептикiв
для вiдвiдувачiв;
- для розмежування покупцiв у при касових зонах, встановити розмlтку
1,5 метра;
для кожного покупця з дотриманням вiдстанi не ближче
- забезпечити використання рукавичок для вибору ToBapiB;

- за

можливостi, для сплати за покупки користуватися банкiвськими

картками або телефоном;
- забезпечити зачитування

вивiшування при входi у закJIад
покупцiв (текст додасться).

через засоби радiозв'язку або шляхом
i у торговельних залах оголошення для

ВЦповiдальнiсть за невиконання профiлакгичних та протиепiдемiчних
заходiв, в т.ч. пiд час карантину
Вiдповiдно до cTaTTi 11 Закону УкраТни <Про захист населення вiд
iнфекцiйних хвороб>>, органiзацiя та проведення профiлактичних i
прътиепiдемiчних заходiв покJIадаються в тому числi i на пiдприсмства,
також на громадян.
установи та органiзацiт незЕLлежно вiд фор, власностi, а
Невиконання правил та норм, встановлених Постановою Кабiнету MiHicTpiB
Украiни вiд 1|.0з.2о2О р. JФ ,211 <Про запобiгання поширенню на територiТ
Украiни KopoHaBipycy CovID-lb iз змiнами, затв. постановою КМу вiд 16.03.
N215, з метою запобiгання епiдемiчним та iншим iнфекцiйним захворюваннrIм,

масовим неiнфекцiйним захворюванням (отруенням) i боротьби з ними,
якщо TaKi дii спричинили або завiдомо могли спричинити поширення цих
захворювань, тягне за собою вiдповiдальнiсть вiДпОвiДНО ДО cTaTTi З25
Кримiна-rrьного кодексу УкраiЪи, (шrраф до ста неоподатковуваних MiHiMyMiB
доходiв громадян або арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волi
на строк до трьох poKiB) та,ст. 44-З Кодексу УкраiЪи про адмiнiстративнi
правопорушення тягне за собою накладення штрафу на громадян вiд однiеi до
двох тисяч неоподатковуваних MiHiMyMiB доходiв громадян i на посадових осiб
- вiд двох до десяти тисяч неоподатковуваних MiHiMyMiB доходiв громадян.
а також
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на 1 арк.

