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Порадник для студентів та викладачів 

 «Обмеження по зонах в Україні: ефективність за умов 

дотримання» 

Ситуація з епідемією коронавірусу в Україні і у нас на Прикарпатті, на жаль, 

не поліпшується. Як відомо, у країні регулярно фіксуються чергові антирекорди 

за кількістю виявлення нових випадків інфікування, за показником смертей від 

COVID-19. Тому у серпні 2020 р. Кабмін запровадив нові обмеження. Так, 

залежно від рівня епідемологічної небезпеки поширення інфекції той чи інший 

регіон може бути виокремлений та віднесений до однієї із 4-х кольорових зон: 

«зеленої», «жовтої», «оранжевої (помаранчевої)» і до найбільш критичної – 

«червоної». 

Як і в інших європейських країнах, серед причин поширення 

захворюваності в Україні називають нехтування правилами карантину з боку 

населення. 

Тому ще раз нагадуємо напередодні початку 

нового навчального 2020/21 року зміст основних 

обмежень по зонах. 

«Зелена» зона: 

 маска або респіратор у громадських 

приміщеннях і транспорті; 

 не більше однієї людини на 5 кв. м. при 

проведенні масових заходів; 

 заповнюваність кінотеатрів і театрів 

наполовину; 

 перевезення пасажирів лише на сидячих місцях. 

У «жовтій» зоні (окрім обмежень «зеленої») заборонено: 

 відвідувати заклади соціального захисту, де перебувають люди 

похилого віку (окрім тих, де надаються послуги кризово). 

В «оранжевій» зоні (окрім обмежень «жовтої» та «зеленої» зон заборонено: 

 робота закладів розміщення (хостелів, турбаз), окрім готелів; 

 діяльність розважальних закладів, ресторанів уночі; 

 планова госпіталізація (окрім допомоги породіллям і вагітним, 

екстрених випадків, онкологічної та паліативної допомоги); 

 робота спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури; 

 прийом нових змін у дитячих таборах; 



 не більше однієї людини на 20 кв. м. і не більше 100 чоловік на 

масових заходах . 

У «червоній» зоні (додатково до заходів «зеленої», «жовтої» та 

«оранжевої») заборонені: 

 робота громадського транспорту;  

 відвідування освітніх закладів; 

 робота ТРЦ, кафе і ресторанів. 

Нагадуємо, що незалежно від зони потрібно дотримуватися правил 

особистої гігієни: правильне миття рук та їх висушування; обробка рук 

дезінфікуючими засобами; не торкатися руками очей, носа, рота; дезінфекція 

особистих речей (телефони, комп’ютери, окуляри, столи, сумки); уникати 

скупчень людей; тримати дистанцію 1,5-2м; не вживати сирі, погано 

просмажені/проварені м'ясо та яйця. 

На жаль, розслаблятися рано, тому що вірус усе ще тут, з нами. Але за умов 

особистої та колективної соціально відповідальної поведінки ми впораємося і з 

цим Корона-викликом. 

Будьте здорові! 

 

 

 


