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ПІДПРИЄМСТВА ТУРИЗМУ ТА РЕКРЕАЦІЇ  

 

З урахуванням особливостей діяльності підприємств туризму в умовах 

пандемії розповсюдження вірусу SARS-CoV-2 (COVID-19) та дотримуючись 

рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) МОЗ України 

щодо розробки і запровадження протиепідеміологічних заходів як одного із 

способів зменшення ризиків передачі хвороби, необхідно дотримуватись 

виконання Методичних рекомендацій щодо роботи підприємств туристичної 

сфери в умовах ризиків поширення епідеміологічних захворювань. 

 

Документ призначений для працівників підприємств туризму та 

рекреації, місць дозвілля, пляжів, туристичних об’єктів, працівників 

туристичного супроводу, в тому числі туристичних гідів, інструкторів, 

керівників груп. Матеріали будуть корисними для вдосконалення процесу 

управління підприємствами туризму та рекреації в умовах пандемії. 

Напрями реалізації рекомендацій: 

1. Безпека роботи туристичних офісів. 

2. Безпека відвідувачів та туристів в місцях подорожей: зони 

рекреації, місця дозвілля, пляжі, туристичні об’єкти. 

3. Безпека пасажирів на транспорті. 

4. Безпека роботи туристичних гідів, інструкторів спортивного 

туризму та інших осіб туристичного супроводу. 

5. Контроль за розповсюдженням захворювань. 

 

ОБ’ЄКТИ ТА ЗАХОДИ 

1. Безпека роботи туристичних офісів 

   Туристичні офіси, які працюють в режимі онлайн-бронювання 

формату B2B, здійснюють контроль стану здоров’я персоналу офісу, 



 

щоденно проводять температурний скрінінг, дезінфекцію приміщень офісу 

мінімум двічі на день. 

   Персонал офісу слідкує за особистою гігієною та використовує засоби 

індивідуального захисту.  

   Перевести на дистанційні умови праці персонал, який виконує 

функції, що не потребують їх постійної фізичної присутності в офісі. 

 

   Туристичні офіси, які приймають відвідувачів (туристів) 

використовують засоби гігієни, засоби індивідуального захисту, 

забезпечують дистанціювання не менше 1,5 метра між робочою зоною 

працівника офісу та місцем розташування відвідувача, дистанція між 

відвідувачами офісу складає не менше 1 метра. Слід уникати черг, скупчення 

людей та перебування в офісі більш ніж одного відвідувача для роботи з 

одним менеджером. У разі неможливості забезпечити соціальне 

дистанціювання необхідно встановити захисний екран між працівником 

офісу та відвідувачем. Дезінфікувати захисний екран потрібно після кожного 

відвідувача. 

   Керівництво та працівники туристичних офісів мають впроваджувати 

цифрові технології у процеси комунікації та опрацювання замовлень 

учасників, заохочувати туристів до безконтактної безготівкової оплати в 

доступних платіжних системах. 

   Персонал, який працює в туристичних офісах, має бути забезпечений 

письмовими інструкціями і пройти навчання щодо запобігання поширенню 

COVID-19. Процедура підтверджується сертифікатом. 

   Звичайна пристосованість до робочих процедур працівників офісу, що 

застосовуються підприємствами як частина їхньої Системи управління, 

повинна бути зорієнтована на гігієну приміщень, робочих місць. Керівництво 

підприємства повинні забезпечити ізоляцію працівників офісу з ознаками 

респіраторних захворювань та повідомлення про їх стан у відповідні медичні 

заклади.  

   Співробітники, які погано почуваються або мають ознаки чи 

симптоми COVID-19, не повинні працювати, і їх слід поінформувати про те, 

як і куди звернутися за медичною допомогою.  

   Забезпечити первинний контроль стану здоров’я споживачів до 

моменту потрапляння їх на територію та у приміщення підприємства. 

   Забезпечити умови попередньої дезінфекції споживачів до моменту 

потрапляння їх на територію та у приміщення підприємства. 

   Організувати місця для дезінфекції рук при вході до офісу, видачу 

засобів захисту (рукавички, маски, захисні окуляри тощо). 

   Організувати умови безпечного контактування між споживачами, та 

між працівниками. 



 

   Створити та ознайомлювати споживачів з Правилами поведінки в 

офісі під час пандемії.  

   Забезпечити контроль виконання споживачами запроваджених 

правил. 

 

 

 

 

2. Безпека відвідувачів та туристів у місцях подорожей: зони 

рекреації, місця дозвілля, пляжі, туристичні об’єкти 

Туристичним підприємствам для забезпечення профілактичного 

захисту відвідувачів, рекреантів, туристів необхідно:  

 стандартизувати відповідні процедури щодо захисту від вірусів та 

профілактики респіраторних захворювань (особливо COVID-19) на 

підприємстві; 

 підприємствам туризму та рекреації потрібно запровадити високий 

рівень безпеки та управління персоналом, щоб підтримувати робоче 

середовище без випадків захворювань; 

 забезпечити планування турів та екскурсій  (відстань має становити 

не менше 1 (один) метра між людьми у приміщеннях, в транспорті та на 

відкритій території); 

 проводити регулярний моніторинг здоров'я персоналу (водіїв, 

супроводжуючих, туристичних гідів тощо), вимірювати температуру 

сенсорним термометром двічі на день, постійно контролювати та виявляти 

ознаки можливого зараження;  

 вимірювати температуру туристів і контролювати прояви симптомів 

респіраторних захворювань під час подорожі; реагувати належним чином для 

зменшення ризиків передачі вірусів;  

 у разі дискомфорту в дихальних шляхах, температури вище 37ºС 

організувати необхідне обслуговування для надання невідкладної медичної 

допомоги водіям, туристичним гідам чи туристам, у яких виявлено симптоми 

хвороби;  

 впроваджувати цифрові технології у процеси комунікації та 

опрацювання замовлень учасників; 

 заохочувати туристів до безконтактної безготівкової оплати в 

доступних платіжних системах; 

 забезпечити психологічний спокій учасників туру і персоналу під 

час подорожі, особливо в частині виконання медико-санітарних туристичних 

формальностей; 

 встановити контакти та координувати взаємодію з місцевими 

штабами з надзвичайної ситуації та охорони здоров'я; 



 

 розробити план оперативних дій у разі виявлення захворювання у 

населеному пункті, дестинації, закладі розміщення та / або транспортному 

засобі; 

 регулярно контролювати належне виконання існуючих санітарно-

гігієнічних норм і правил; 

 проводити реєстрацію та документацію всіх вжитих заходів. 

 

 

3. Безпека пасажирів на транспорті 

   Проводити регулярний моніторинг здоров'я персоналу (водіїв, 

супроводжуючих, туристичних гідів тощо), вимірювати температуру 

сенсорним термометром двічі на день, постійно контролювати та виявляти 

ознаки можливого зараження. 

   Впроваджувати необхідні заходи особистої гігієни учасників та 

дезінфекції транспортних засобів. 

 

   Забезпечити транспортний засіб необхідними засобами та 

пристроями: сенсорний термометр, розчини для дезінфекції рук, 

антибактеріальні серветки для рук, маски для обличчя, рукавички, чистий 

одяг для персоналу, дезінфікуючі засоби, мішки для сміття та утилізації 

індивідуальних гігієнічних засобів. 

  Обслуговуючому персоналу (водіям, туристичним гідам, керівникам 

груп, інструкторам та іншим. фахівцям туристичного супроводу) 

використовувати захисні маски і рукавички та забезпечити ними туристів; 

дезінфікувати мікрофон та інші засоби показу й розповіді під час екскурсій 

щоразу перед їх використанням; застосовувати індивідуальні навушники для 

роботи з групами туристів (не більш ніж 25 осіб за умови їх соціального 

дистанціювання не менш ніж 1 метр один від одного). 

  Забезпечити постійну наявність питної води у транспортному засобі. 

  Забезпечити регулярний потік свіжого повітря всередину 

транспортного засобу і роботу системи циркуляції повітря. 

 

4. Безпека роботи туристичних гідів, інструкторів спортивного 

туризму та інших осіб туристичного супроводу 

 Проводити регулярний моніторинг здоров'я персоналу (водіїв, 

супроводжуючих, туристичних гідів тощо), вимірювати температуру 

сенсорним термометром двічі на день, постійно контролювати та виявляти 

ознаки можливого зараження.  

 Працівники сфери туризму повинні сприяти запобіганню 

поширенню COVID-19 у робочому середовищі, мінімум двічі на день 



 

дезінфікувати транспортний засіб, ручки, поручні та місця для сидіння 

пасажирів. 

 Скласти графіки та проводити інструктаж і навчання персоналу, а 

згодом і споживачів (туристів, рекреантів, відвідувачів) щодо проведення 

дезінфікуючих заходів та правил експлуатації території після них. 

 Обслуговуючому персоналу (водіям, туристичним гідам, 

груповодам, інструкторам та іншим фахівцям туристичного супроводу) 

використовувати захисні маски і рукавички та забезпечити ними туристів;  

 

 дезінфікувати мікрофон та інші засоби показу й розповіді під час 

екскурсій щоразу перед їх використанням; застосовувати індивідуальні 

навушники для роботи з групами туристів (не більш ніж 50 осіб за умови їх 

соціального дистанціювання не менш ніж 1 метр один від одного). 

 Забезпечити контроль санітарно-епідеміологічного стану 

території та дотримання правил її експлуатації.  

 

5. Контроль за розповсюдженням захворювань 

Для контролю за розповсюдженням вірусних захворювань як 

доповнення до стандартних  включають такі заходи: 

 призначити ризик-менеджера, відповідального за запобіжні заходи та 

реагування при виявленні захворювання; 

 контролювати працівників туризму і персонал офісів, які мають одягати 

маски для запобігання поширенню інфекції; 

 забезпечити відповідним захисним одягом персонал для контакту з 

туристами у разі підозри на наявність вірусу; 

 організувати негайну медичну допомогу людям з характерними 

симптомами гострого респіраторного захворювання; 

 рекомендувати гостям звернутися до служби охорони здоров’я та не 

відвідувати громадські місця; 

 мінімізувати контакт обслуговуючого персоналу з хворими туристами та 

підтримувати зв’язок з ними, користуючись засобами індивідуального 

захисту. 

 

З метою швидкого реагування на можливе виникнення надзвичайної 

ситуації вірусної небезпеки, необхідно забезпечити умови тимчасової 

ізоляції працівників і туристів (рекреантів), які мають симптоми 

захворювання. 
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