
ПРАВИЛА ВІДВІДУВАННЯ  

ЦЕНТРУ КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВ 

ПІД ЧАС КАРАНТИНУ 

 

Шановні відвідувачі ЦКМ! 

 

Ці правила розроблені з метою зберегти здоров’я відвідувачів та 

працівників ЦКМ і розробленні відповідно до постанові Головного 

державного санітарного лікаря України від 04.08.2020 р. № 45  «Про 

внесення змін до Тимчасових рекомендацій щодо організації 

протиепідемічних заходів під час проведення культурно-мистецьких 

заходів на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної 

хвороби (COVID-19)» та постанови Уряду від 13.10.2020 р. № 956. 

 

1. На час дії карантину вхід до ЦКМ обмежується для всіх окрім 

співробітників, вихованців та дорослих, які займаються у наших студіях 

і секціях.  

Увага! Вхід до ЦКМ батьків вихованців обмежений. Виняток 

складають батьки дітей до 5 років, яких необхідно переодягати для 

хореографічних і спортивних занять. У цьому випадку батькам 

необхідно мати бахіли.  

Під час занять батьки усіх вихованців чекають дітей за межами 

будівлі ЦКМ. 

Шановні батьки! Приводьте дітей на заняття у чітко визначений час. 

Ми просимо Вас не спізнюватися і також не приводити дітей завчасно. 

Це допоможе уникнути натовпу та полегшить роботу керівникам студій, 

які зустрічатимуть дітей у фойє ЦКМ. 

Не чекайте дітей з занять просто перед входом, не створюйте натовп 

перед дверима. Біля ЦКМ знаходиться паркова зона і концертний 

майданчик, де можна провести час. 

 

2. Відвідування занять дозволяється за умови наявності у всіх 

учасників засобів індивідуального захисту, зокрема: 

- респіраторів або захисних масок; 

- антисептичних засобів для оброблення рук; 

- паперових серветок та рушників для відвідування санвузлів; 

- змінного взуття (бахіл), переодягати взуття необхідно у фойє ЦКМ. 

 

Увага! Керівник студії має право не пустити дитину на заняття без 

змінного взуття або бахіл, респіратора або захисної маски, інших засобів 

індивідуального захисту.  



3. Батьки несуть відповідальність за стан здоров’я своїх дітей і 

повинні залишати їх вдома при будь яких симптомах респіраторних 

захворювань. Керівник студії або секції має право не пускати на заняття 

осіб, які мають симптоми респіраторних захворювань. 

 

4. Відвідування занять дозволяється виключно за попереднім 

погодженням з керівниками студій та секцій у відповідності до 

затвердженого графіку занять, що діє під час конкретного рівня 

епідемічної небезпеки. 

 

5. Обмеження кількості осіб на групових заняттях. 

Для «зеленого» рівня епідемічної небезпеки: 

- хореографічні і спортивні студії та секції – до 12 осіб для дітей до 

6 років, до 11 осіб для дітей до 9 років, до 10 осіб для дітей до 14 років і 

дорослих;  

- для прикладних студій – до 14 осіб для дітей до 6 років, до 12 осіб 

для дітей до 9 років, до 10 осіб для дітей до 14 років і дорослих. 

Для «жовтого» рівня епідемічної небезпеки: 

- хореографічні і спортивні студії та секції – до 10 осіб для дітей до 

6 років, до 9 осіб для дітей до 9 років, до 8 осіб для дітей до 14 років і 

дорослих;  

- для прикладних студій – до 12 осіб для дітей до 6 років, до 10 осіб 

для дітей до 9 років, до 8 осіб для дітей до 14 років і дорослих. 

Для «помаранчового» рівня епідемічної небезпеки: 

- хореографічні і спортивні студії та секції – до 8 осіб для дітей до 6 

років, до 7 осіб для дітей до 9 років, до 6 осіб для дітей до 14 років і 

дорослих;  

- для прикладних студій – до 8 осіб для дітей до 6 років, до 6 осіб для 

дітей до 9 років, до 5 осіб для дітей до 14 років і дорослих. 

Під час «червоного» рівня епідемічної небезпеки групові заняття в 

усіх студіях ЦКМ припиняються. Індивідуальні заняття проводяться 

тільки за узгодженням з керівниками студій, гуртків та секцій. 

 

6. Усі відвідувачі зобов’язані: 

- чітко дотримуватися вказівок адміністрації ЦКМ щодо дотримання 

протиепідемічних заходів; 

- не відвідувати ЦКМ у разі виникнення респіраторних симптомів 

(нежить, біль в горлі, кашель, чхання, підвищення температури тощо). 
 

 

Директор ЦКМ с. Ходосівка                                               А.А. Клименко 

28.10.2020 


