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Щодо дотримання безпечності при реалізації 
харчових продуктів на лініях гарячого харчування 
в період карантину у зв'язку з поширенням 
коронавірусної хвороби (COVID - 19)

Доводжу до Вашого відома, що відповідно до вимог "Протиепідемічних 
заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку із поширенням 
коронавірусної хвороби COVID-19", затверджених постановою Головного 
державного санітарного лікаря України від 22.08.2020 № 50, "Тимчасових 

• рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах 
громадського харчування на період карантину у зв'язку з поширенням 
коронавірусної хвороби (COVID - 19)", затверджених постановою Головного 
державного санітарного лікаря України від 09.05.2020 року № 18 (в редакції 
постанови Головного державного санітарного лікаря України від 02.06.2020 
року № 32) наказом ТОВ "Контракт Продрезерв 5” від 25.08.2020 № 17 
внесені обмеження в організацію харчування здобувачів освіти 
загальноосвітніх навчальних закладів.

З метою дотримання безпечності на період карантину у зв’язку з 
поширенням коронавірусної хвороби (COVID -19) при реалізації харчових 
продуктів на лініях гарячого харчування та роздавальних харчоблоків 
передбачені наступні заходи:

-  Заборонена організація мультипрофільного харчування за типом 
"шведського столу" та шляхом самообслуговування (для виключення контакту 
споживачів з харчовими продуктами, столовим посудом, тощо).

-  Передбачено видавати страви, напої, підноси та столові прибори 
споживачам персоналом харчоблоку.

-  Забезпечено захист харчових продуктів за допомогою вітрин із захисним 
склом, полімерної плівки, тощо від забруднення.

-  Передбачена реалізація буфетної продукції виключно в закритій 
тарі/упаковці (полімерні або паперові пакети, ланч-бокси, тощо).

-Забезпечено засобами індивідуального захисту (захисною маскою або 
респіратором, одноразовими рукавичками) працівників їдальні, які видають 
страви або здійснюють розрахунок.
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-Передбачене обслуговування споживачів, які знаходяться в захисних 
масках або респіраторах.

-Створені умови для дотримання працівниками правил особистої гігієни 
та протиепідемічного режиму (рукомийники, мило рідке, паперові рушники, 
антисептичні засоби для обробки рук (NEOPRIME, NEOSTERYL, тощо), запас 
дезінфікуючих засобів для обробки поверхонь (соліклор, санітаб, тощо).

-  Передбачене очищення і дезінфекція поверхонь у приміщеннях 
підприємств громадського харчування, на лініях гарячого харчування:

-  прибирання поверхонь із застосуванням мийних засобів протягом дня по 
мірі їх забруднення;

-  очищення і дезінфекцію поверхонь у приміщеннях (в тому числі 
обладнання, столів, ліній роздачі, дверних ручок, місць для сидіння тощо) у 
кінці кожного робочого дня.

Організовано контроль виконання вищезазначених заходів.

Директор Г. О. Авілко


