
ПРОТОКОЛ перевірки вакцинації серед 
працівників закладів та установ

1. До роботи допускають лише працівників, 
які мають один із таких документів: 

1.1. COVID-сертифікат, що підтверджує 
повну вакцинацію від COVID-19, або ж 
довідка про отримання однієї дози вак-
цини, видана у пункті щеплення або в 
сімейного лікаря

1.2. негативний результат ПЛР-тесту або 
експрес-тесту на визначення антигену, 
який є чинний на момент виходу на 
роботу (до 72 год);

1.3. довідка про протипокази до щеплен-
ня, зокрема – довідка про одужання від 
Covid-19 (чинна до 180 діб від дати 
забору матеріалів, що дали позитивний 
результат тестування на COVID-19);

1.4. Працівники, що не досягли 18-річного 
віку та є офіційно працевлаштованими, 
вагітні, а також ті жінки, що здійснюють 
грудне вигодовування, за наявності відпо-
відних документів допускаються до 
роботи у звичному режимі, без пред’яв-
лення документів, зазначених у п. 1.1.-1.3.

2. Допуск до роботи здійснюється лише за 
умови використання респіраторів, захисних 
масок або щитків, що закривають ніс та рот, 
зокрема – виготовлених самостійно.

3. Кількість вакцинованих вираховують від 
кількості працівників, які працюють у закла-
ді в конкретний момент:

3.1. інформацію про кількість працівників 
та наявність одного з документів із п. 2, 
облікують у журналі;

3.2. журнал оновлюється щоденно, відпо-
відно до кількості персоналу, що працює 
на зміні;

3.3. журнал повинен містити ім’я й прізви-
ще працівника та відмітку щодо наявності 
одного з перерахованих вище документів.

4. У разі перевірки відповідними служба-
ми, власник/адміністратор закладу пови-
нен надати журнал з переліком персоналу, 
що працює в той момент, та інформацією 
про наявність одного з документів з п. 1.

5. Заклад повинен забезпечити:

5.1. недопущення утворення черг та скуп-
чення відвідувачів;

5.2. контроль за масковим режимом у 
відвідувачів;

5.3. дотримання контролю за кількістю 
відвідувачів, зокрема: 

5.3.1. у закладах харчування – не більше 4 
людей за столом та не більше 50% 
заповненості залу;

5.3.2 у ТЦ, закладах торгівлі та сфери 
обслуговування, спортивних залах та 
фітнес-центрах, на непродовольчих та 
продовольчих ринках – 1 людина на 10 кв 
м або не більше 50% заповненості площі;

5.3.3. у закладах культури (кінотеатрах, 
театрах, концертних установах) – не 
більше 50% від загальної кількості місць;

5.3.4. у музеях та галереях – не більше 1 
людини на 10 кв м та не більше 50% 
заповненості;

5.4. контрольований вхід та вихід із примі-
щення;

5.5. вологе прибирання виробничих при-
міщень та поверхонь і дезінфекцію.

6. За порушення вимог адміністративна 
відповідальність покладена на керівника 
та/або адміністратора закладу.


