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ПРАВИЛА 

 

Організації протиепідемічних заходів у зв'язку з поширенням 

коронавірусної хвороби (СОVID-19) під час проведення культурно-

мистецьких заходів на період карантину  

Правила розроблено відповідно до статті 40 Закону України «Про 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», на 

виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 

р. № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2» та Постанови МОЗ України від 01.07.2020 № 38 

«Про внесення змін до Тимчасових рекомендацій щодо організації 

протиепідемічних заходів під час проведення культурно-мистецьких заходів 

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

19). 

Правила обов’язкові для дотримання усіма співробітниками та 

відвідувачами культурно-мистецьких заходів в Київському Планетарії, в тому 

числі фестивалів, концертів, сеансів, вистав, постійних та тимчасових 

виставок та експозицій (далі - Заходи) з метою запобігання ускладнення 

епідемічної ситуації внаслідок поширення коронавірусної хвороби (СОVID-

19). 

1. Усім працівникам перед початком робочої зміни проводиться 

відповідальними за це працівниками температурний скринінг 

безконтактним методом. Температура заміряється перед початком роботи і 

наступні кожні 4 години та фіксується в Журналі реєстрації температурного 

скринінгу. 



 

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

респіраторних захворювань, не допускаються до виконання обов'язків.  

2. Усім відвідувачам при вході до Київського Планетарію проводиться  

температурний скринінг безконтактним методом працівником охорони. 

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

респіраторних захворювань, не допускаються до відвідування Київського 

Планетарію.  

3. Відвідувачам під час перебування в приміщенні Київського Планетарію та 

під час проведення заходів потрібно знаходитись виключно в респіраторах 

або у захисних масках, що покривають рот і ніс. 

4. На вході до Київського Планетарію та  підходах до місця, виділеного для 

проведення заходу, повинні бути розміщені інформаційні матеріали щодо 

індивідуальних заходів профілактики коронавірусної хвороби СОVID-19. 

5. На вході до Київського Планетарію та в місцях масового скупчення 

відвідувачів повинні бути організовані місця для обробки рук 

спиртовмісними антисептиками з концентрацією активно діючої речовини 

понад 60% та розміщені яскраві вказівники про дотримання дистанції не 

менше 1,5 метри та необхідність дезінфекції рук. 

6. Усі працівники Київського Планетарію на протязі робочого часу 

зобов’язані дотримуватись протиепідемічних заходів. 

7. Працівникам Планетарію потрібно вживати заходів з недопущення 

скупчення відвідувачів. 

8. Відвідувачам заборонено перебувати в Київському Планетарії без вхідних 

квитків, у зв’язку з поширенням короновірусної хвороби (COVOD-19), за 

для безпеки епідемічного благополуччя наших гостей. 

9. Відвідувачам заборонено заходити на територію фан-зони,  щоб не 

створювати скупчення та не порушувати соціальну дистанцію. 

10. Працівникам Планетарію потрібно здійснювати контроль вхідних квитків 

безконтактним способом з використанням сканерів штрих-кодів. 

11. Працівникам Планетарію потрібно організувати безпечне відвідування 



 

гостями культурно-мистецьких заходів, а саме: 

- розміщення відвідувачів  в Зоряній залі виключно на сидячих місцях; 

- відстань між місцями для сидіння (відповідно до схеми) не менше 1,5 

метрів з вільним місцем поруч, спереду та позаду; 

- розміщення з посадкою на сусідніх місцях для груп відвідувачів до 4 

осіб, що відвідують заходи спільно; 

- односторонній рух до Зоряної зали окремо для входу та виходу; 

- вологе прибирання та дезінфекцію поверхонь протягом дня кожні 2 

(дві) години (відразу після завершення заходу) та після закінчення робочого 

дня; 

- провітрювання та кондиціонування приміщення не менше 15 хвилин 

перед початком заходу кожні 2 (дві) години протягом дня; 

- додаткові урни з кришками та одноразовими поліетиленовими 

пакетами в місцях загального користування для засобів індивідуального 

захисту, паперових серветок з подальшою їх утилізацією; 

- проведення навчання працівників щодо дотримання правил організації 

протиепідемічних заходів. 

 

11. Відвідувачі зобов'язані: 

- не відвідувати заходи у разі виникнення респіраторних симптомів 

(нежить, біль в горлі, кашель, чхання, підвищення температури тощо); 

- дотримуватись вказівок працівників Київського Планетарію щодо 

дотримання протиепідемічних заходів; 

- дотримуватись респіраторної гігієни та етикету кашлю. 

 

12. Працівники Планетарію мають право вжити заходів реагування відповідно 

до законодавства України у разі невиконання відвідувачами даних Правил.  

 


