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«ЗАТВЕРДЖЕНО» 
 

(постанова Виконавчого комітету ГС «ІФАФ» 

№ 32/10 від 14.09.2020 року) 
 

Заступник голови,  

виконавчий директор ГС «ІФАФ»                  В. Сікора  

 

 

ТИМЧАСОВІ ЗАХОДИ 

для організації та проведення футбольних матчів чемпіонату, першості та 

розіграшу Кубка Івано-Франківської області з футболу в умовах 

карантину з метою запобігання поширенню на території Івано-

Франківської області гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 

 

 
1. ЗАГАЛЬНІ МЕДИКО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ВИМОГИ 

1.1. У своїй діяльності футбольним аматорським клубам, командам, керуватися 

постановою 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». 

1.2. Призначити особу, відповідальну за дотримання протиепідемічних заходів згідно з 

даними умовами. Контактні дані такої відповідальної особи (ПІБ, посада, номер телефону, 

електронна пошта) надати до Адміністрації ГС «ІФАФ» (ifoff1990@gmail.com). 

1.3. У випадку виникнення позитивних випадків хвороби COVID-19 у гравців чи 

персоналу клубу, терміново повідомити ГС «ІФАФ», яка здійснить необхідні організаційні 

заходи згідно чинного законодавства, актуальних рекомендацій МОЗ та регламентних 

документів. 

1.4. Особи, хворі на гостру респіраторну хворобу COVID-19 та особи, щодо яких 

встановлено в процесі епідеміологічного розслідування підозру на інфікування гострою 

респіраторною хворобою COVID-19 підлягають самоізоляції або госпіталізації в порядку, 

визначеному галузевими стандартами в сфері охорони здоров’я та відсторонюються від 

участі у змаганнях ГС «ІФАФ». 

 

2. ЗОНУВАННЯ СПОРТИВНИХ СПОРУД / СТАДІОНІВ 

2.1. Територія стадіону має бути чітко розділена на дві зони: зона 1 «внутрішній 

простір» та зона 2 «трибуни». 

2.2. Присутні у зонах 1 та 2 повинні весь час використовувати засоби індивідуального 

захисту (крім футболістів та арбітрів на полі під час гри). Під час перебування в 

приміщенні (роздягальні) учасники та офіційні особи матчу зобов’язані знаходиться на 

відстані не ближче 1,5м один від одного. 

2.3. Одночасно на території зони 1 стадіону можуть перебувати не більше 70 осіб з числа 

представників команд, що приймають участь у грі. 

2.4. Арбітр матчу має право здійснити перевірку кількості осіб, задіяних у проведенні 

матчу. 

2.5. Зона «1». Простір у чаші стадіону 

Футбольне поле, технічна площа, тунель, для виходу команд та арбітрів з підтрибунного 

приміщення, роздягальні футболістів та арбітрів. 



2  

 

Зона «1» 

Категорія осіб к-ть осіб 

Футболісти (господарі + гості) 18+18 

Тренерський та технічний персонал (господарі + гості) 4+4 

Медичний працівник (господарі + гості) 1+1 

Арбітри 4 

Спостерігач арбітражу-делегат 1 

Особи, що подають м’ячі (стюарди) 4 

оператор ТВ зйомка (відеозапис чи онлайн трансляція) 1 

Бригада швидкої медичної допомоги 2 

Особи, які відповідають за безпеку (поліція) 8 

Персонал стадіону 3 

Особа, відповідальна за дотримання протиепідемічних заходів на 

стадіоні 
1 

Загальна кількість 70 

 

2.6. Зона «2». Трибуни, службові приміщення – в цій зоні можуть перебувати поліцейські, 

стюарди, відповідальні за безпеку, оператори ТВ зйомки, персонал стадіону та глядачі, 

кількість котрих визначається згідно з дозволом територіальної комісії з питань ТЕБ та НС.  

2.7. Присутні на території стадіону до, під час та після матчу зобов’язані використовувати 

респіратори або захисні маски, крім футболістів, бригади арбітрів під час безпосереднього 

перебування на футбольному полі та головних тренерів під час гри. Усі мають 

дотримуватись дистанції не менше 1,5 метра один від одного. 

2.8. Щодо допуску глядачів на стадіон:  

• У випадку, якщо рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій у регіоні, на території якого розташований стадіон, встановлено 

епідемічні зони карантину: «жовта», «помаранчева», для допуску глядачів на стадіон клубу 

необхідно надіслати до ГС «ІФАФ»  (ifoff1990@gmail.com) за добу до дати проведення 

матчу відповідний дозвіл територіальної комісії з питань ТЕБ та НС.  

• У випадку відсутності дозволу глядачі на стадіон не допускаються. 

• В день гри даний дозвіл необхідно надати спостерігачу арбітражу-делегату ГС «ІФАФ». 

• Якщо регіон перебуває у «зеленій» зоні, дозвіл не потрібен, однак за будь-яких умов 

обов’язковим є неухильне дотримання учасниками та глядачами відповідних санітарних та 

протиепідемічних заходів, передбачених діючими нормативно-правовими актами. 

• Якщо регіон перебуває у «червоній» зоні, глядачі на стадіон не допускаються. 

 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ МАТЧУ. 

3.1. Клуб, команда-господар поля організовує вхідний контроль з температурним скринінгом 

за допомогою інфрачервоного термометра, який здійснює відповідальна особа стадіону 

(клубу, команди) для усіх присутніх на стадіоні.  

3.2. Особи, в яких при проведенні візуального огляду або температурного скринінгу виявлено 

ознаки респіраторної хвороби або виявлено температуру тіла понад 37,2 °С, не 

допускаються до стадіону. 

3.3. 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, щоб уникати 

скупчення людей; 

mailto:ifoff1990@gmail.com


3  

4) Робочі місця персоналу, залученого до організації матчу, мають знаходитись не менш, ніж 

за 1,5 метра одне від одного. 

3.4.  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. 

3.5. Дозволяється використання місць загального користування (роздягальні, душові) тільки 

невеликими групами за умови дотримання дистанції у 2 метри. Рекомендується прийняття 

душу вдома. 

3.6. Від’їзд кожної з команд зі стадіону відбувається окремо. 

3.7. Від’їзд офіційних осіб матчу відбувається окремо від команд. 

3.8. Клубом-господарем на стадіоні повинно бути забезпечено: 

1) Наявність спиртовмісних антисептиків з концентрацією активно діючої речовини понад 

60% для ізопропілових спиртів та понад 70% для етилових спиртів для обробки рук перед 

входом, або всередині кожного приміщення; 

2) Дезінфекцію спиртовмісними розчинами поверхонь в усіх роздягальнях, медичних та 

інших кімнатах на стадіоні. Дезінфекція повинна бути завершена за 1 годину до тренування 

і 3 години до матчу; 

3) Обробку спиртовмісним антисептиком дверних ручок, вимикачів тощо кожні 30 хвилин; 

4) Наявність окремих додаткових контейнерів для збору, зберігання та утилізації засобів 

індивідуального захисту; 

3.9. Використання персоналізованих пляшок для напоїв. Заборонено обмінюватись особистими 

речами (рушники, халати тощо) з іншими гравцями; 

3.10. Провітрювання усіх приміщень кожні 3 години протягом 15 хвилин. 

3.11. Перевірка екіпірування 

• Перевірка екіпірування здійснюється біля дверей роздягальні, або на території чаші 

стадіону з метою уникнення скупчення гравців (не в зоні збору). 

3.12. Технічна зона 

• Знаходиться з боку лави для запасних футболістів. 

• Запасні футболісти та тренерський штат повинні користуватися засобами індивідуального 

захисту. 

• Рекомендації стосовно розміщення футболістів та тренерського штабу на лаві для 

запасних: 

- Займати кожне 2-е або 3-е місце. 

- Варіантом розширення лави запасних є додаткові стільці / лавки в продовження лавок 

запасних (в ідеалі також криті). 

 Відповідальність за дотримання вимог 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», та чинних санітарно-

епідемічних норм у регіоні при проведенні тренувального процесу та футбольних матчів, 

покладається на футбольні клуби (команди) – учасників змагань. 


