
Затверджено 

Дитячо-юнацьким комітетом ГС «КОАФ 

від 09.09.2020 року 

 

Тимчасовий 

медичний протокол 

для організації та проведення футбольних матчів першості Кіровоградської області з футболу серед 

команд дитячо-юнацьких спортивних закладів в умовах карантину з метою запобігання поширенню на 

території Кіровоградської області гострої респіраторної хвороби COVID-19 

1. ЗАГАЛЬНІ МЕДИКО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ВИМОГИ 

 

Футбольним клубам/ДЮСЗ призначити особу, відповідальну за дотримання протиепідемічних 

заходів, передбачених Постановою МОЗ України, затверджену головним державним санітарним лікарем 

України, № 27 від 26.05.2020 року «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації 

протиепідемічних заходів під час проведення футбольних матчів в Україні серед команд дитячо-

юнацьких спортивних закладів в умовах карантину з метою запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої коронавірусом SARS- CoV-2» Контактні 

дані (ПІБ, посада, телефон, електронна пошта) відповідальної особи надати Дитячо-юнацькому комітету 

ГС «КОАФ» ffko@meta.ua  

У випадку виникнення позитивних випадків, терміново повідомити адміністрацію ГС «КОАФ», 

яка здійснить необхідні організаційні заходи згідно чинного законодавства, актуальних рекомендацій 

МОЗ та Регламентів змагань. 

 

2. ЗОНУВАННЯ СПОРТИВНИХ СПОРУД/СТАДІОНІВ 

 

Територія стадіону має бути чітко розділена на дві зони: зона 1 «внутрішній простір» та зона 2 

«трибуни» 

Клуб господар організовує мінімум 2 вхідних контроля з температурним скринінгом за 

допомогою інфрачервоного термометра, який здійснює медична служба клубу/стадіону для усіх 

працівників у зонах  1 та 2. Усі працівники у зонах 1 та 2 повинні весь час використовувати засоби 

індивідуального захисту.  

Одночасно по всій території стадіону в ігровий день можуть перебувати не більше 50 осіб. 

При плануванні потреби враховується загальна кількість людей у відповідній зоні на весь ігровий день. 

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

Клуб-господар в процесі підготовки та організації проведення футбольного матчу повинен розробити 

процедуру зворотного відліку до початку матчу та погодити його з «ГСК». Зразок документу додається. 

  



Зона «1». Простір, який знаходиться в чаші стадіону 

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

приміщення, роздягальні футболістів та арбітрів. 

Зона «1» 

Категорія осіб Кількість осіб 

Футболісти 36 

Тренерський та технічний штат 4 

Арбітри/спостерігач арбітражу 4 

Медична служба (лікар) 2 

Особи, які відповідають за безпеку 2 

Загальна кількість 48 

 

Зона «2». Трибуни, медіа-зони, пункти управління, диспетчерські пункти, службові приміщення. 

 

Зона «2» 

Категорія осіб Кількість осіб 

Особи, які відповідають за безпеку 0 

Співробітники стадіону 0 

Відео оператор/ організатор трансляцій матчу 2 

Загальна кількість 2 

 

  



3. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ МАТЧУ. ОПЕРАЦІЙНІ ПИТАННЯ 

За 60 хвилин перед початком матчу лікарі команд – учасників матчів передають Арбітру матчу список 

усіх присутніх членів команди у зоні 1 згідно п.3.10. у списку фіксується температура тіла на день 

матчу. 

 

ЗРАЗОК 

 Список команди ФК «______ назва футбольного клубу_______», дата___.___.2020р. 

№ П.І.Б. посада Температура 

тіла 

Дата 

народження 

ПЛР тест якщо 

робився 

1  Футболіст   негативний 

2  тренер    

Лікар команди                                                                              Підпис 

 

  



Перевірка екіпірування 

 Перевірка екіпірування здійснюється біля дверей роздягальні (не в зоні збору). 

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. 

- Варіанти розширення лави запасних: зона трибуни (при наявності прямого доступу) або 

додаткові стільці / лавки в продовження лавок запасних (в ідеалі також криті). 

 

4. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Відповідальність за дотримання вимог чинного законодавства, Постанови МОЗ України, затвердженої 

головним державним санітарним лікарем України, № 27 від 26.05.2020 року «Про затвердження 

Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів під час проведення футбольних 

матчів в Україні серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів умовах карантину з метою 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

корона вірусом SARS-CoV-2» та затверджених чинних санітарно- епідемічних норм у регіоні при 

проведенні тренувального процесу та футбольних матчів, покладається на футбольні клуби/ДЮСЗ 

учасники змагань. 

  



Додаток №1 

Зворотний відлік до початку матчу 

Слово надається представнику організатора футбольного матчу 

 Резюме по зворотному відліку до початку матчу (розминка гравців, перевірка шипів, поле тощо); 

 Гравці вийшли з роздягальні________год._______хв. 

 Чи заплановані спецзаходи (процедури) на матчі (супровід гравців, хвилина мовчання) 

ЗРАЗОК 

Команда господар – команда гостей 

Стадіон закритий для глядачів (50 осіб на території стадіону) 10:00 

До прибуття команд всі служби мають закінчити санітарно-гігієнічні 

процедури обробки всіх приміщень стадіону 

10:00 

Прибуття команди господарів на стадіон 10:15 

Прибуття команди гостей на стадіон 10:25 

Прибуття арбітрів, інспектора та делегата матчу на стадіон 10:30 

Стартові склади повинні бути готові та передані арбітру 11:00 

Початок розминки команд та арбітрів на футбольному полі 11:30 

Закінчення розминки команд та арбітрів 11:45 

Вихід з роздягальні команди гостей, перевірка екіпірування гравців 11:52 

Після перевірки екіпірування гравців команди гостей вона виходить на 

футбольне поле 

11:53 

Вихід з роздягальні команди господарів, перевірка екіпірування гравців 11:54 

Після перевірки екіпірування гравців команди господарів вона 

виходить на футбольне поле 

11:55 

Арбітри виходять на футбольне поле 11:56 

Команди шикуються на своїх ігрових позиціях поля на різних 

половинах поля на відстані мінімум 1,5 м один від одного, арбітри 

знаходяться на своїх місцях як перед початком гри 

11:58 

Початок гри 12:00 

 

Процедура жеребкування проводиться з представниками команд в кімнаті арбітра під час 

заповнення рапорт арбітра. 

Забороняється рукостискання футболістів та арбітрів перед початком та після матчу, а також 

головних тренерів біля лав запасних до початку та після матчу. 



Додаток №2 

Список команди ФК «____________________________________________», дата___________2020 р. 

№ П.І.Б. Посада Температура 

тіла 

Дата 

народження 

ПЛР тест і дата якщо 

робився 

1  Футболіст    

2  Футболіст    

3  Футболіст    

4  Футболіст    

5  Футболіст    

6  Футболіст    

7  Футболіст    

8  Футболіст    

9  Футболіст    

10  Футболіст    

11  Футболіст    

12  Футболіст    

13  Футболіст    

14  Футболіст    

15  Футболіст    

16  Футболіст    

17  Футболіст    

18  Футболіст    

19  Футболіст    

20  Футболіст    

21  Тренер    

22  Тренер    

23  Лікар    

Лікар команди                                                        Підпис                                       Дата 

 


