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ВСТУП 

 

Робоча група з розробки Методичних рекомендації (протоколу) з надання 

послуг сільського зеленого туризму (сільської гостинності) у корона- та 

посткоронавірусний період (далі – Протокол), була створена на базі 

Торговельно-промислової палати України (Розпорядження №6 від 17 червня 

2020 р.), за підтримки Проекту Європейського Союзу «Підтримка розвитку 

системи географічних зазначень в Україні», громадської організації «Спілка 

сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні»,  Національної 

туристичної організації України у складі: 

 

• Савіо Саверіо, керівник Проекту Європейського Союзу «Підтримка 

розвитку системи географічних зазначень в Україні» (Проект ГЗ); 

• Мотузенко Олена Олександрівна, кандидат географічних наук, доцент 

кафедри географії України Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка, національний експерт з питань географічних зазначень 

для харчових продуктів та гарантованих традиційних особливостей / 

експерт з розвитку еногастрономічного туризму Проекту ГЗ та НТОУ; 

• Васильєв Володимир Павлович, голова ГО «Спілка сприяння розвитку 

сільського зеленого туризму в Україні»;  

• Гафурова Олена Вікторівна, доктор юридичних наук, професор кафедри 

аграрного, земельного та екологічного права ім. академіка В. З. Янчука 

Національного університету біоресурсів і природокористування України, 

професор, член правління ГО «Спілка сприяння розвитку сільського 

зеленого туризму в Україні»;  

• Пивоваров Андрій Андрійович, генеральний директор Директорату 

сільського розвитку Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України;  

• Корінець Роман Ярославович, заступник голови комітету підприємців АПК 

при ТПП України. 

 

Протокол розроблено для використання господарями сільських садиб, які 

надають послуги сільського зеленого туризму (сільської гостинності). 

 

Метою Протоколу є надання методичних рекомендацій господарям сільських 

садиб для адаптації їх господарств до надання послуг сільського зеленого 

туризму (сільської гостинності) у корона- та посткоронавірусний період з 

пріоритетом на захист здоров’я людей.  
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Завданням створення Протоколу став пошук конструктивних рішень для 

відновлення  сільського зеленого туризму (сільської гостинності) і підвищення 

безпеки господарів сільських садиб та туристів в умовах корона- та 

посткоронавірусної реальності.   

 

Основні етапи роботи над Протоколом: 

 

На підготовчому етапі робочою групою було проведено моніторинг 

рекомендацій Всесвітньої туристичної організації (UNWTO), Всесвітньої ради з 

туризму та подорожей (WTTC), Європейської федерації сільського та агротуризму 

(EuroGites), італійських організацій з агротуризму та інших кращих міжнародних 

практик з втілення протоколів безпеки проти COVID-19 у різних сферах 

туристичної діяльності. 

 

На етапі створення Протоколу діяльність робочої групи була пов’язана із 

розробкою змісту Протоколу з урахуванням вимог міжнародних документів та 

українського законодавства, спрямованих на запобігання поширенню 

коронавірусної хвороби COVID-19; тестуванням Протоколу за участю господарів 

сільських зелених садиб; консультаціями з представниками профільних 

міністерств - Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України, Національного агентства 

з розвитку туризму Міністерства культури та інформаційної політики України; 

проведенням аудиту Протоколу Національною туристичною організацією 

України та Всесвітньою радою з туризму та подорожей на право використання 

підписантами міжнародної відзнаки «Безпечна подорож».  

 

На етапі імплементації та популяризації Протоколу: консолідація зусиль всіх 

зацікавлених сторін щодо практичного втілення положень Протоколу та 

популяризація заходів, спрямованих на створення умов для запобігання 

поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 при наданні послуг сільського 

зеленого туризму (сільської гостинності), серед господарів сільських садиб, у ЗМІ 

та соціальних мережах; проведення он-лайн консультацій з технології 

імплементації Протоколу.  

 

В основу Протоколу покладено вимоги нормативно-правових актів України 

станом на 1 серпня 2020 р. (ДОДАТОК 1) та Національний протокол «Безпечна 

гостинність» (Protocollo Nazionele «Accoglienza Sicura») Італії, спрямований на 

забезпечення заходів із запобігання поширення  вірусу SARS CoV-2 у закладах 

розміщення в туризмі.  
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Протокол є відкритим документом, зміст якого може доповнюватися Робочою 

групою залежно від стану епідеміологічної ситуації з коронавірусною хворобою 

COVID-19 в Україні, або з урахуванням кращих світових практик відновлення 

туризму на сільських територіях.  

 

При розробці власних протоколів господарями сільських садиб мають 

враховуватися вимоги цього Протоколу, а також протиепідемічні заходи, що 

додатково встановлюються відповідними органами державної влади та 

органами місцевого самоврядування.  

 

Імплементація Протоколу дозволить господарям сільських садиб, які надають 

послуги сільського зеленого туризму (сільської гостинності): 

- вжити ефективних практичних заходів для зменшення ризиків 

захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 як господарів сільської 

садиби, членів їхніх родин, так і туристів; 

- отримати додаткову конкурентну перевагу, гарантуючи туристу посилену 

увагу до захисту його здоров’я;   

- підвищити якість послуг сільського зеленого туризму (сільської 

гостинності) з урахуванням санітарно-гігієнічних вимог та вимог 

соціального дистанціювання.  

 

1. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ  

 

Гість сільської садиби/турист (споживач послуг сільського зеленого туризму 

(сільської гостинності) - це особа чи група осіб, які прибули у сільську місцевість з 

метою відпочинку, проведення дозвілля у сільській садибі, споживання 

сільськогосподарської продукції (як у свіжому, так і переробленому вигляді), 

виробленої у сільському домогосподарстві з використанням традиційних 

технологій тощо.  

 

Група – це дві та більше особи, що приїжджають разом, вільно контактують та 

позиціонують себе як єдиний колектив. 

 

Домогосподарство – сукупність осіб, які спільно проживають в одному 

житловому приміщенні або його частині, забезпечують себе всім необхідним 

для життєдіяльності, ведуть спільне господарство, повністю або частково 

об’єднують та витрачають кошти. Ці особи можуть перебувати в родинних 

стосунках або стосунках свояцтва, не перебувати у будь-яких із цих стосунків, 

або перебувати і в тих, і в інших стосунках. Домогосподарство може складатися 

з однієї особи. 
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Сільський зелений туризм (сільська гостинність) – один із видів 

диверсифікованої діяльності сільських домогосподарств, які займаються 

виробництвом сільськогосподарської продукції. Діяльність у сфері сільського 

зеленого туризму (сільської гостинності) передбачає тимчасове розміщення, 

організацію харчування та надання інших послуг особам (гостям), які 

подорожують чи відвідують сільську місцевість з метою відпочинку, 

оздоровлення, освітньою метою, для ознайомлення з природою, історичною 

спадщиною, традиціями, особливостями сільського способу життя та праці в 

сільському господарстві. 

 

Послуга сільського зеленого туризму (сільської гостинності) - послуга з 

тимчасового розміщення (проживання), харчування, організації дозвілля, 

отримання нових знань, пов’язана із використанням земельної ділянки і майна 

сільського домогосподарства, що надається гостям сільськими господарями, а 

також інші послуги, спрямовані на задоволення потреб гостей: оренда 

інвентарю та обладнання (велосипеди, човни, вудки, лежаки, тощо), 

ремесло/майстер-класи, відвідування ферми, пасіки, домашнього музею, 

агрогастрономія тощо. 

 

Сільський господар (надавач послуг) - голова або член сільського 

домогосподарства (фізична особа, фізична особа-підприємець), який на 

законних підставах (самостійно чи спільно з іншими членами домогосподарства) 

використовує сільську садибу та надає послуги сільського зеленого туризму 

(сільської гостинності).  

 

Сільська садиба - розташований у сільській місцевості житловий будинок з 

присадибною земельною ділянкою, в якому проживає сільський господар 

та/або члени його домогосподарства, що пристосований до прийому гостей. 

 

Дезінфекційні заходи (дезінфекція) - заходи щодо знищення у середовищі 

життєдіяльності людини збудників інфекційних (вірусних) хвороб. Заходи можуть 

бути профілактичними, поточними та  заключними.  

 

Засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) - предмети, які призначені для 

використання кожною окремою особою, для запобігання інфікування 

коронавірусною хворобою. Можуть бути одноразового та багаторазового 

вжитку. Склад повного комплекту, який призначений для людей з симптомами 

COVID-19 або для тих, хто контактує або доглядає за хворою людиною, зазначено 
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у пункті 4.2. цього Протоколу. Профілактично рекомендовано використовувати 

одноразові маски та рукавички. 

 

Спиртовмісні антисептики - гелі або розчини з концентрацією активно діючої 

речовини понад 60% для ізопропілових спиртів та понад 70% для етилових 

спиртів, які  використовуються для обробки рук та предметів.  

 

Температурний скринінг – вимірювання температури тіла. 

 

2. ДІЇ ГОСПОДАРЯ ТА ЧЛЕНІВ РОДИНИ, ЯКІ ПРИЙМАЮТЬ ГОСТЕЙ 

2.1. Підготовка садиби до надання послуг сільського зеленого туризму (сільської 
гостинності) 

Розмістити: 

на вході до садиби або окремих приміщень Знак «Безпечна подорож» за 

умови підписання даного Протоколу та отримання права на його 

використання (ДОДАТОК 2); 

- у куточку споживача інформацію щодо переліку послуг та цін на них; 

даний Протокол; графік прибирань; Інструкцію щодо поводження з 

гостями, які мають ознаки респіраторних захворювань; номери телефонів 

та адреси найближчих медичних закладів, аптек, екстреної медичної 

допомоги, відповідні управління Держпродспоживслужби, рятувальних 

служб тощо; 

- інформаційні матеріали (банер, наклейка, вказівники тощо) щодо 

профілактики коронавірусної хвороби СОVID-19; 

- спиртовмісні антисептики для обробки рук;  

- нагадування про дотримання дистанції не менше 1,5 метри у приміщеннях 

загального користування - кухні, вітальні, коридорах та ін.  

 

Оприлюднити: 

- повідомлення про дотримання даного Протоколу на власній сторінці у 

соціальних мережах, сайтах громадських організацій та інших доступних 

ресурсах. 

 

Інформувати гостей: 

- телефоном чи іншими засобами зв’язку про дотримання рекомендацій 

даного Протоколу, про самозабезпечення ЗІЗ та бажану оплату послуг 

безготівковим розрахунком; 
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- про необхідність до заїзду в садибу надати будь-яким можливим 

способом Декларацію про відсутність симптомів захворювання на COVID-

19 (ДОДАТОК 3); 

- про необхідність мати персональний термометр для проведення 

контролю температури перед заселенням в садибу та перед виїздом з 

садиби; 

- про визначення головного групи або сім'ї для здійснення всіх комунікацій 

з господарем з організації перебування в сільській садибі (реєстрація, 

поселення, організація обслуговування тощо); 

- про неприпустимість гостями запрошувати на територію садиби осіб, що 

не проживають в садибі. 

 

Звернути увагу: 

- на зручність та доступність масок, одноразових рукавичок, дезінфікуючих 

засобів для поверхонь;  

- на збільшення часу на прибирання та дезінфекцію садиби відповідно до 

рекомендацій даного Протоколу між виїздом туристів та заїздом нових 

гостей (рекомендовано одна доба) або прибирання під час надання 

послуг гостинності;  

- на необхідність дистанційного ознайомлення з прайсом послуг, місцями 

та умовами для проживання, прийому їжі, відпочинку тощо;  

- на можливу відмову у наданні послуг гостинності у випадку недотримання 

гостями вимог цього Протоколу.  

2.2. Бронювання, прийом гостей, реєстрація, поселення 

Рекомендовано: 

- передбачити можливість попередньої онлайн-реєстрації, отримати від 

гостей до прибуття всю необхідну для реєстрації інформацію, зокрема 

копію документа, що посвідчує особу, який буде пред'явлений після 

прибуття;  

- використовувати засоби індивідуального захисту (маска, рукавички, якщо 

необхідно), дотримуватись вимог дистанціювання 1.5 м, уникати 

рукостискання, обіймів і поцілунків з гостями;  

- здійснювати комунікацію лише з головним від групи або сім'ї – проводити 

реєстрацію, передавати ключі від кімнат тощо; 

- уникати або обмежувати контактування з речами гостей: під час перевірки 

документів, що посвідчують особу (переглядати документи, не торкаючись 

їх), при здійсненні оплати готівкою (у випадку не проведення оплати 

послуг безготівковим розрахунком); 

- незалежно від використання рукавичок здійснювати періодичну гігієну рук 
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. 

з використанням води та мила (у випадку видимого забруднення рук) або 

застосуванням антисептичного гелю. Після миття рук водою з милом 

необхідно їх ретельно висушити; 

- використовувати паперові рушники. Антисептичні гелі для гігієни рук  

використовувати періодично та регулярно, навіть в рукавичках; 

- виключити використання паперових роздаткових матеріалів; 

- щоранку вимірювати температуру тіла членів родини. При виявленні 

температури тіла понад 37,2°С або ознак респіраторних захворювань у 

будь-кого з членів родини, ізолювати хворого та інформувати гостей; 

- проводити дезінфекцію термометру після кожного його використання 

згідно з інструкцією виробника; 

- заносити дані температури гостей у Книгу реєстрації гостей, разом з 

персональними даними (ДОДАТОК 4); 

- відмовити у наданні послуг сільського зеленого туризму (сільської 

гостинності), якщо при проведенні температурного скринінгу у будь-кого з 

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

захворювань.  

2.3. Надання послуг сільського зеленого туризму (сільської гостинності)  

Територія садиби 

Рекомендовано: 

- дотримуватися маскового режиму протягом перебування гостей у садибі 

або уникати контактів із гостями (за можливості);  

- організувати окремий вхід для гостей;  

- в зонах відпочинку провести розміщення обладнання (шезлонгів, 

гойдалок, столиків, альтанок тощо) з дотриманням принципу 

соціального дистанціювання;  

- за виключенням родин, встановити розклад для доступу до місць 

загального користування на подвір’ї (дитячий ігровий майданчик, басейн, 

альтанки тощо);  

- проводити відвідування пасіки, домашніх тварин, домашнього музею, 

участь у майстер-класах тощо з дотриманням принципу соціального 

дистанціювання або з використанням масок; 

- уникати організації масових заходів на території садиби (свят, фестивалів 

тощо); 

- забезпечити пакування для сувенірів та сільськогосподарської продукції, 

яку гості можуть придбати у межах домогосподарства, та, за можливості, 

запровадити безготівковий розрахунок; 

- організувати на подвір’ї місця централізованого збору використаних 

гостями ЗІЗ, паперових серветок в окремі контейнери чи урни з 
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кришками та одноразовими поліетиленовими пакетами, забезпечити 

їх безконтактну подальшу утилізацію;  

- дезінфікувати інвентар (велосипед, комп’ютер, човен, настільні ігри, лижі, 

посуд,  шампури, кухонне обладнання тощо), що надається у користування 

гостям перед та після кожного використання; 

- забезпечити додаткове хлорування басейну; 

- використання бані та сауни є небажаним. 

 

Вітальня, що виконує функцію рецепції та зони відпочинку 

Рекомендовано:  

- запобігати скупченню гостей та дотримуватися соціальної дистанції 

(мінімум 1,5 м між людьми, за виключенням тих, які подорожують 

родиною, групою або проживають в одній кімнаті);   

- облаштування доступних місць з дезінфікуючими засобами; 

- перенесення активностей на відкрите повітря; 

- в кінці дня проводити дезінфекцію речей спільного користування у 

вітальні;   

- розмістити додаткові контейнери/сміттєві бачки з педаллю для 

утилізації засобів індивідуального захисту, паперових серветок в 

місцях загального користування (сміттєвий бак повинен містити пакет, 

що дозволить спустошити його, не контактуючи із вмістом). 

 

Туалети, душові кабіни 

Рекомендовано: 

- забезпечити постійну наявність рідкого мила, антисептиків, паперових 

рушників та табличок з нагадуванням про дезінфекцію рук в санвузлах 

загального користування; 

- дезінфікувати туалети та душові кабіни загального користування після 

використання кожним гостем;  

- уникати санітарної обробки туалетів загального користування після 

кожного гостя шляхом використання туалетів в кімнатах; 

- заборонено використовувати багаторазові рушники, окрім особистих в 

номерах; 

- використовувати наліпки з інформацією про обробку та дезінфекцію.   

 

Спальні одно-, дво-, три-, чотиримісні кімнати 

Рекомендовано:  

- уникати оснащення кімнат або інших приміщень садиби килимами або 

елементами меблів, які не витримують щоденних циклів прибирання; 
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- прибрати доріжки, декоративні подушки та інші нефункціональні 

елементи дизайну для зменшення кількості об’єктів, які необхідно 

дезінфікувати; 

- не поселяти в одну кімнату людей з різних компаній/груп; 

- дезінфікувати ключі від кімнат та брелки, якщо вони є; 

- розмістити на табличках в кожному номері інформацію про дотримання 

заходів із запобігання поширенню коронавірусної інфекції; 

- прибирати кімнати в залежності від того, зайнята вона гостем (в процесі 

перебування в садибі) чи гість виїхав і кімната готується для прийому 

нового гостя; 

- визначати періодичність та час прибирання за домовленістю з гостем; 

- фіксувати відмову гостей від прибирання у Книзі реєстрації гостей 

(ДОДАТОК 4).  

 

Під час прибирання дотримуватися наступних рекомендацій:  

- добре провітрити кімнату, ретельно прибрати, продезінфікувати; 

- після кожної фази прибирання змінювати рукавички; 

- прибрати всі поверхні, з якими міг контактувати гість (приліжкові 

тумбочки, письмові столи, стільці, журнальні столики, будь-які предмети 

інтер'єру, телефон, пульти дистанційного керування, ручки і кнопкові 

панелі, шафи і висувні ящики тощо); 

- вимити і продезінфікувати підлогу за допомогою засобів, що підходять 

для різних видів матеріалів; 

- спорожнити та продезінфікувати сміттєві баки, утилізувати відходи у 

мішок для сміття із зав’язками;  

- протягом десяти хвилин обробити 2%-ним розчином гіпохлориту натрію 

або іншим засобом з такою ж ефективністю матеріали для прибирання 

(ганчірки, серветки і все необхідне для миття і витирання пилу) або 

використовувати одноразові; 

- не використовувати ганчірки для видалення бруду для подальшого 

витирання насухо або для натирання до блиску чистих поверхонь; 

- замінити склянки і чашки при виїзді гостей, навіть якщо ними не 

користувалися. 

 

Зміна постільної білизни та рушників: 

- проводити зміну постільної білизни та рушників за домовленістю з гостем; 

- зберігати використану білизну (простирадла і рушники) в закритому 

контейнері; 

- зберігати брудну та чисту білизни окремо; 



 
 

12 

- не використовувати брудну білизну в якості допоміжного матеріалу при 

прибиранні кімнати (рушники та килимки для прибирання пилу чи інших 

робіт). 

 

Прибирання садиби 

Рекомендовано: 

- забезпечити осіб, які прибирають, засобами індивідуального захисту: 

рукавичками, маскою, взуттям та спецодягом, що витримують 

дезінфекцію, відповідними дезінфікуючими засобами;  

- проводити очищення і дезінфекцію окремо або в єдиному процесі з 

використанням продуктів подвійної дії; важливо на початку прибирання 

видалити бруд або залишки бруду, які можуть зробити весь процес 

неефективним; 

- забезпечити дезінфекцію поверхонь, з якими контактують гості, у всіх 

приміщеннях спільного користування (місце реєстрації, столи, стільці, 

ручки дверей, роздягальні, сходи, інвентар тощо) кожні 3-4 години та 

повторювати процедуру у будь-який час при забрудненні; 

- мити і дезінфікувати підлогу в зоні прийому і в інших приміщеннях за 

допомогою засобів, що підходять для різних видів матеріалів, мінімум два 

рази на день, і в будь-якому випадку з періодичністю, що відповідає 

наповненню цих приміщень протягом дня; 

- проводити періодичне прибирання меблів і всіх контактних поверхонь в 

кімнатах та приміщеннях; 

- обробляти не рідше двох разів на день кнопкові панелі та інші поверхні і 

предмети інтер'єру, з якими часто контактують гості; 

- використовувати засоби для очищення та дезінфекції диванів, крісел та 

інших поверхонь в залежності від їх матеріалу, відповідно до інструкцій із 

застосування, наданими виробниками; 

- здійснювати (за можливості) кварцування кожного приміщення протягом 

15 хвилин безозоновими лампами; 

- використовувати під час прибирання місць загального користування ЗІЗ 

(маски, рукавички, спеціальне взуття та одяг);  

- передбачити на прибирання не менше однієї доби між заїздом і виїздом 

гостей; 

- розробити реєстр заходів з прибирання та дезінфекції та щоденно 

фіксувати в ньому проведені дії 

-  

Кондиціонування приміщень спільного використання 

Рекомендовано:  
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- забезпечити обов'язкове часте провітрювання або безперебійну роботу 

систем вентиляції приміщень, в яких можуть знаходитися люди; 

- використовувати тканину з мікроволокна, змочену водою з милом або з 

75% етиловим спиртом для очищення вентиляційних отворів і 

вентиляційних решіток з подальшим їх сушінням та технічним 

обслуговуванням. 

 

2.4. Організація харчування 

Рекомендовано:  

- у випадку надання послуг харчування зареєструватися оператором ринку 

харчових продуктів відповідно до Закону України «Про основні принципи 

та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», використовувати 

ЗІЗ в процесі надання послуги; 

- виділити окреме приміщення для самостійного приготування їжі або 

створити графік доступу гостей до кухні;  

- організувати харчування шляхом доставки їжі в кімнати за попереднім 

замовленням гостей. Їжа доставляти на підносах в закритих 

контейнерах або зі спеціальною кришкою. Під час приготування та 

доставки їжі використовувати маску та рукавички, які потрібно 

регулярно змінювати та обробляти;  

- використовувати спеціально обладнані місця для приготування страв на 

відкритому вогні (альтанка, колиба, зона відпочинку під тентом тощо) зі 

столом та місцями для сидіння з дотриманням відстані не менш як 1,5 

метра між місцями для сидіння за сусідніми столами та розміщенням 

не більш як чотирьох відвідувачів за одним столом (без урахування 

дітей віком до 14 років), за винятком родин; 

- проводити щоденне прибирання приміщень для приготування та прийому 

їжі з використанням миючих засобів, що підходять для різних типів 

оброблюваного матеріалу, згідно з інструкцією із застосування, що 

надається виробниками. Очищення і дезінфекція можуть проводитися 

окремо або в єдиному процесі з використанням продуктів подвійної дії; на 

початку важливо видалити бруд або залишки бруду, які можуть зробити 

весь процес неефективним; 

- розмістити таблички з заходами профілактики COVID-19 у приміщеннях, 

призначених для приготування та прийому їжі; 

- розмістити яскравий вказівник про необхідність дезінфекції рук (банер, 

наклейка тощо);  
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- забезпечити місця для миття рук проточною водою з милом з можливістю 

автоматичного сушіння або витирання одноразовими паперовими 

рушниками; за можливості встановити автоматичну «розумну» систему 

водопостачання із сенсорним датчиком подачі води з метою уникнення 

контакту рук з ручками крану; 

- розмістити над кожним рукомийником інструкцію-нагадування про 

техніку миття рук, необхідність миття рук з милом протягом щонайменше 

20 секунд, а також попередженням про те, що після миття рук потрібно 

намагатися не торкатися ручок крану чистими руками, а використовувати 

для вимкнення подачі води паперовий рушник чи серветку; 

- організувати місця для обробки рук спиртовмісними антисептиками в 

тих місцях, де немає доступу до води і мила; 

- розмістити інформативні таблички та/або окреслити зони (наприклад, 

стікери, які клеються на підлогу, стовпчики, маркерні стрічки тощо); 

- змінювати скатертини після кожного гостя. Якщо поверх скатертини 

використовуються брудозахисні покриття, замінити їх. Якщо не 

передбачено використання скатертини, яка покриває всю поверхню столу, 

слід обробити стіл після кожного обслуговування. 

 

Обслуговування 

Рекомендовано: 

- особам, які здійснюють подачу страв, використовувати маску і часто мити 

або дезінфікувати руки спиртовим гелем та обов’язково мити руки водою 

з милом після кожного можливого контакту з іншими людьми, не 

торкатися обличчя навіть в масці і рукавичках; 

- надавати предмети, що використовуються для обслуговування (кошик з 

хлібом, приправи, цукорниця тощо), новим гостям після належної 

обробки. Застосувати альтернативні рішення, такі як продукти в 

одноразових упаковках; 

- щипці, ложки, ополоники й інший доступний для гостей посуд часто 

замінювати і залишати в окремих контейнерах, щоб максимально 

уникнути прямого контакту рук гостей з їжею; 

- для уникнення частої заміни приладів, доступних для гостей, або частої 

дезінфекції інших предметів, схильних до контакту, надавати одноразові 

рукавички, у т. ч. пропонувати дезінфікувати або мити водою з милом руки 

перед входом в приміщення, в якому здійснюється прийом їжі; 

- для полегшення утилізації засобів захисту, використаних гостями, 

розміщувати сміттєві баки з педаллю в місцях прийому їжі і в прилеглих 

зонах. Кожен сміттєвий бак повинен містити пакет, що дозволить 

спустошити його, не контактуючи з вмістом. 
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Миття тарілок, столових приборів та приладів 

Рекомендовано: 

- тарілки, склянки, столові прибори та прилади вимити і продезінфікувати в 

посудомийній машині, включно з предметами, які не використовувалися, 

якщо є ймовірність, що до них могли торкатися гості; 

- під час ручного миття здійснити миття, дезінфекцію і ополіскування з 

використанням максимальних запобіжних заходів. Вимити під проточною 

водою посуд, ошпарити окропом та витерти насухо одноразовим 

паперовим рушником; 

- періодично мити і дезінфікувати всі поверхні і посуд, що контактують з 

харчовими продуктами;  

- прати скатертини і серветки в звичайному режимі;  

- замінити місця для сидіння, які обшиті тканинами або іншими м'якими 

матеріалами, на такі, що витримують часту дезінфекцію. 

 

Приготування продуктів харчування 

Рекомендовано: 

- одягати маску та одноразові рукавички під час приготування їжі; 

- змінювати рукавички, особливо після виконання дій, не пов'язаних з 

приготуванням їжі, таких як ручне відкриття/закриття вхідних і вихідних 

дверей з кухонних приміщень і спорожнення контейнерів із сміттям, а 

також після контакту з мобільними телефонами, смартфонами, 

планшетами, пультами дистанційного керування тощо;  

- під час носіння рукавичок не торкатися до очей, носа і рота; 

- ретельно мити руки з милом або обробляти їх антисептичним засобом не 

рідше одного разу на годину та кожного разу після відвідування туалету, 

прибирання, обслуговування, користування мобільними телефонами, 

смартфонами, іншими засобами електронного зв’язку з кнопками або 

сенсорним екраном; утримуватись від дотиків обличчя руками; 

- забезпечити належну термічну обробку продуктів, які їй підлягають, та 

особливо ретельне миття під проточною водою продуктів (овочів, фруктів, 

коренеплодів, зелені), які споживаються в сирому вигляді, за можливості з 

використанням додаткових спеціальних засобів для миття;   

- виключити страви, які подаються до столу у загальному посуді; 

використовувати індивідуальну подачу страв, бажано у одноразовому 

посуді; 

- розмістити сміттєві баки з педаллю в зоні приготування їжі або в 

наближених зонах. Кожен сміттєвий бак повинен містити пакет, що 

дозволить спустошити його, не контактуючи із вмістом. 
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2.5. Засоби індивідуального захисту  

Рекомендовано: 

- забезпечити наявність щонайменше п'ятиденного запасу ЗІЗ (маски, в тому 

числі саморобні, захисні рукавички) з розрахунку їх використання особами, 

залученими до  надання послуг гостинності.  

 

Використання ЗІЗ: 

- ознайомитися з правилами використання ЗІЗ, їх утилізації (сайт 

Міністерства охорони здоров’я України) та забезпечити контроль за 

дотриманням зазначених правил;  

- використовувати одноразові або маски багаторазового вжитку, а також 

маски власного виробництва з багатошарових матеріалів, які підходять 

для забезпечення належного бар'єру і одночасно гарантують достатній 

комфорт і проникнення повітря, прийнятну форму і прилягання, що 

дозволяють закрити обличчя від підборіддя до верху носа; 

- для зменшення витрат на дотримання вимог Протоколу власноручно 

готувати розчини для очищення та дезінфекції, відповідно до вказівок 

ВООЗ. 

 

 

3. ДІЇ ГОСТЕЙ В САДИБІ, ЯКА НАДАЄ ПОСЛУГИ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО 

ТУРИЗМУ (СІЛЬСЬКОЇ ГОСИННОСТІ) 

 

Ідентифікувати: 

- приналежність садиби до мережі «Безпечна подорож» (ДОДАТОК 2) 

 

Ознайомитися: 

- з вимогами цього Протоколу; 

- з інформаційними матеріалами в садибі щодо профілактики 

коронавірусної інфекції СОVID-19; 

- з місцями розташування спиртовмісних антисептиків для обробки рук.  

 

Надати господарю садиби: 

- Декларацію про відсутність симптомів захворювання на коронавірус 

(ДОДАТОК 3); 

- інформацію про головного групи або сім'ї для здійснення всіх комунікацій 

з господарем з організації перебування в сільській садибі (реєстрація, 

розселення, організація обслуговування тощо). 
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Передбачити наявність у подорожі: 

- персонального термометру для проведення контролю температури перед 

заселенням в садибу та перед виїздом з садиби; 

- засобів індивідуального захисту. 

 

Звернути увагу: 

- на готовність господаря садиби надавати послуги гостинності 

відповідно до вимог даного Протоколу; 

- на зручність та доступність масок, одноразових рукавичок, дезінфікуючих 

засобів для шкіри та поверхонь.  

 

Бути готовим: 

- до дистанційного ознайомлення з прайсом послуг, місцями та умовами 

для проживання, прийому їжі, відпочинку тощо; 

- до приїзду відправити господарю садиби всю необхідну для реєстрації 

інформацію, а також копію документа, що посвідчує особу, який буде 

пред'явлений після прибуття;  

- до проведення контролю температури тіла під час заселення та виїзду;  

- дотримуватися дистанції не менше 1,5 метри у приміщеннях 

загального користування - кухні, вітальні, коридорах та ін.;  

- відмовитися від прибирання та вимагати, щоб під час перебування в 

кімнату ніхто не заходив. Відмову від прибирання кімнати господар 

фіксує у Книзі реєстрації (ДОДАТОК 4);  

- до відмови господарем садиби у наданні послуг гостинності у випадку 

недотримання гостями вимог Протоколу, виявленої температури тіла 

понад 37,2°С або ознак респіраторних захворювань під час заселення 

або відпочинку. 

 

Заходи гігієни і ЗІЗ, зазначені у цьому Протоколі, розроблені з урахуванням 

поточної  ситуації з розповсюдження коронавірусного захворювання в Україні 

станом на серпень 2020 року. 

4. ПОВОДЖЕННЯ З ГОСТЯМИ, ЯКІ МАЮТЬ ОЗНАКИ РЕСПІРАТОРНОГО 

ЗАХВОРЮВАННЯ 

4.1. Заходи загального характеру 

Якщо у людини, яка знаходиться в садибі (член родини або гість), є симптоми 

респіраторної інфекції (сухий кашель, температура, біль у горлі, утруднене 
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дихання), її необхідно ізолювати від контактів з іншими особами до отримання 

консультації медичного працівника. 

 

Про випадки підозри на COVID-19 господар садиби зобов'язаний негайно 

інформувати відповідне управління Держпродспоживслужби (органи державної 

санітарно-епідеміологічної служби).  

 

За умови багатомісного розміщення ізоляції підлягають усі особи, що спільно 

проживали з інфікованим гостем.  

 

Щоб звести до мінімуму ризик зараження під час очікування прибуття медичних 

працівників, господарю садиби необхідно дотримуватися Рекомендацій з 

догляду за пацієнтом, хворим на COVID-19 в домашніх умовах (Додаток 10 до 

Стандартів медичної допомоги «Короновірусна хвороба (COVID-19)», 

затверджених наказом МОЗ України 28 березня 2020 р. № 722) та, зокрема, 

вжити таких заходів: 

- змусити людину одягнути захисну маску; 

- звести до мінімуму її контакт з іншими людьми; 

- направити її в свою кімнату або в ізольоване приміщення з зачиненими 

дверима, забезпечивши достатню природну вентиляцію; 

- вимкнути систему рециркуляції повітря, якщо це можливо; 

- ретельно вимити руки водно-спиртовим розчином до і після кожного 

контакту з людиною або з приміщенням, де вона перебуває; звертайте 

особливу увагу на ділянки тіла, які, можливо, стикалися з виділеннями 

пацієнта (краплі слини, сеча, кал); 

- всі матеріали, якими користувалась людина з симптомами респіраторної 

інфекції (рушники, паперові серветки тощо), необхідно покласти в 

водонепроникний пакет, який буде утилізовано разом із зараженими 

матеріалами, що залишилися після медичної діяльності персоналу 

швидкої допомоги. 

 

Будь-які форми допомоги, пов'язані з невідкладними потребами, повинні 

здійснюватися, за можливості, членами родини, які не є у групі ризику, з 

використанням ЗІЗ згідно з Додатком 6 до Стандартів медичної допомоги 

«Короновірусна хвороба (COVID-19)», затверджених наказом МОЗ України 28 

березня 2020 р. № 722. Тільки в цьому випадку використовуються ЗІЗ, захисний 

комбінезон/спецодяг і маска FFP2. 
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Якщо COVID-19 діагностований, господар садиби має дотримуватися інструкцій, 

отриманих від медичного працівника (можлива самоізоляція родини, яка 

приймала гостей).   

 

4.2. Захисний комплект 

 

У садибі, яка надає послуги сільського зеленого туризму (сільської гостинності) у 

період корона- та посткоронавірусу повинен бути в наявності комплект, 

призначений для людей з симптомами COVID-19 або для тих, хто доглядає за 

хворою особою. 

 

Комплект включає в себе наступні елементи: 

- маска типу FFP2; 

- рукавички медичні; 

- одноразовий захисний фартух; 

- спецформа з довгими рукавами; 

- одноразові бахіли; 

- захисні окуляри/щиток; 

- шапочка медична; 

- дезінфектор/бактерицидні серветки для обробки поверхонь і матеріалів; 

- одноразовий пакет для біологічно небезпечних відходів. 

 

4.3. Прибирання приміщень 

 

У кімнатах й інших приміщеннях садиби, де були підтверджені випадки 

захворювання на COVID-19, необхідно виконувати наступні дії з прибирання та 

дезінфекції:  

- через можливий ризик виживання вірусу в навколишньому середовищі 

протягом деякого часу місця і ділянки, потенційно заражені SARS-CoV-2, 

повинні бути повністю вимиті водою і миючими засобами перед їх 

повторним використанням; 

- для дезінфекції рекомендується застосовувати для миття 0,1% гіпохлорит 

натрію; 

- для поверхонь, які можуть бути пошкоджені гіпохлоритом натрію, 

використовуйте 70% етанол після очищення нейтральним миючим 

засобом; 

- поверхні, з якими часто відбувається контакт, повинні бути вимиті з 

особливою ретельністю, наприклад, стіни, двері і вікна, унітаз та 

сантехнічні поверхні; 

- під час миття необхідно забезпечити вентиляцію приміщень; 
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- постільна білизна, штори та інші тканинні матеріали повинні бути випрані у 

воді при температурі 90°С з миючим засобом; 

- якщо прання при 90°С неможливе через характеристики тканини, 

потрібно додати цикл прання з відбілювачем або продуктами на основі 

гіпохлориту натрію; 

- всі операції з очищення повинні виконуватися особами з використанням 

ЗІЗ (респіраторний фільтр FFP2, одноразові рукавички, одноразовий 

непромокальний халат з довгими рукавами); 

- після закінчення проведення робіт з очищення та дезінфекції необхідно 

дотримуватись правил з безпечного зняття ЗІЗ (роздягання); 

- після використання ЗІЗ слід утилізувати як потенційно інфікований 

матеріал. 

 

4.4. Контакти з інфікованою особою  

  

Господар садиби має бути готовим надати інформацію медичним працівникам 

про тісні контакти, які були у зараженої людини під час перебування в садибі, 

наприклад: 

- особа, яка надавала безпосередню допомогу інфікованій людині без 

обов’язкового застосування рекомендованих ЗІЗ або шляхом 

використання невідповідних ЗІЗ; 

- особа, яка мала незахищений тілесний контакт з виділеннями зараженої 

людини (наприклад, можливо торкалася використаних носових хусток 

голими руками); 

- особа, яка мала прямий фізичний контакт із зараженою людиною 

(наприклад, рукостискання); 

- особа, яка мала прямий (безпосередній) контакт, тобто знаходилася в 

закритому приміщенні (наприклад, в транспортному засобі або в закритій 

кімнаті) з інфікованою людиною протягом не менше 15 хвилин на відстані 

менше 2 метрів; 

- особа, яка перебувала в тій же кімнаті або приміщенні з зараженою 

людиною. 

 

Дану інформацію господар садиби може надати на основі власних спостережень 

та Книги реєстрації гостей (ДОДАТОК 4).  
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ДОДАТОК 1  

 

Законодавство України, на підставі якого розроблено цей Протокол: 

 

1. Про захист населення від інфекційних хвороб: Закон України від 6 квітня 2000 р. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/  

2. Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя: Закон України 

від 24 лютого 1994 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/  

3. Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів: 

Закон України від 23 грудня 1997 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/  

4. Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних 

заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2: постанова Кабінету Міністрів 

України від 22 липня 2020 р. № 641. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ 

5. Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів: постанова Кабінету 

Міністрів України від 20 травня 2020 р. № 392. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ 

6. Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2: постанова Кабінету Міністрів 

України від 11 березня 2020 р. № 211. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ 

7. Тимчасові рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів в готелях на 

період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), 

затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря 

України від 21 травня 2020 р. № 22. URL:  https://moz.gov.ua/golovnij-derzhavnij-

sanitarnij-likar-ukraini 

8. Стандарти медичної допомоги «Короновірусна хвороба (COVID-19)», затверджені 

наказом МОЗ України 28 березня 2020 року № 722. 

9. Тимчасові рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів в закладах, 

що надають послуги з розміщення на період карантину у зв'язку з 

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), затверджені постановою 

Головного державного санітарного лікаря України від 6 червня 2020 р. № 

36. URL:  https://moz.gov.ua/golovnij-derzhavnij-sanitarnij-likar-ukraini 

10. Тимчасові рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів при 

роботі закладів громадського харчування на період карантину у зв'язку з 

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), затверджені постановою 

Головного державного санітарного лікаря України від 9 травня 2020 р. № 

18.  

URL:  https://moz.gov.ua/golovnij-derzhavnij-sanitarnij-likar-ukraini 

 

 

 



 
 

22 

 

ДОДАТОК 2 

 

Знак «#ПодорожуйБезпечно»  
Дотримання рекомендацій даного Протоколу дає право на отримання та 

використання особливої відзнаки #ПодорожуйБезпечно (#SafeTravels).  

 

 

 
 

 

 

 

Для цього власнику садиби необхідно підтвердити підписання Протоколу, 

заповнивши електронну форму на сайті Спілки сприяння розвитку сільського 

зеленого туризму в Україні www.greentour.com.ua та бути внесеним у офіційний 

електронний реєстр учасників програми #ПодорожуйБезпечно. 

 

 

in collaboration with
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ДОДАТОК 3 

 

  

Декларація 

 

 
Я, ________________________________________________________________________________________________________, 

(прізвище, ім’я та по-батькові (за наявності)) 

номер мобільного телефону +380 __________________________________, усвідомлюю 

відповідальність за надання правдивої інформації та зазначеним нижче 

підписом засвідчую, що: 

1) упродовж останніх 14 діб не контактував з особами, про які мені відомо як 

про такі, що є інфікованими SARS-CoV-2; 

2) упродовж останніх 14 діб не контактував з особами, про які мені відомо як 

про такі, що менше ніж за 14 днів до такого контакту приїхали з-за 

кордону; 

3) продовж останніх 5 діб не мав і зараз не маю головного болю, відчуття 

слабкості та будь-яких інших симптомів респіраторних захворювань; 

4) серед членів моєї сім’ї упродовж останніх 14 діб немає осіб з будь-якими 

симптомами респіраторних захворювань; 

5) температура тіла станом на ___ год ___ хв становить _____ 0С. 

У випадку погіршення стану здоров’я зобов’язуюся невідкладно повідомити про 

це, зателефонувавши за номером +380 _____________________. 
З положеннями Протоколу ознайомлений, зобов’язуюся дотримуватися.  

 

 

 

 

_____________________________                            _______________________________ 
(дата)                                                                                     (підпис) 
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ДОДАТОК 4 

 

 

Книга реєстрації гостей 
(Розроблено згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 15 березня 2006 р. № 

297 «Про затвердження порядку надання послуг з тимчасового розміщення 

(проживання)») 

 

 

№ ПІБ 
Рік наро-

дження 

Місце 

прожи-

вання 

Документ

, що 

посвідчує 

особу 

Дата 

прибуття 

Дата 

вибуття 

Вартість 

послуг 

Показник 

температур

и перед 

заселенням

/ виїздом 
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