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_________________________________________________
від ____________ 20__ р. № _______

На № ________ від ________ 20__ р.

Всеукраїнські спортивні федерації
з олімпійських та неолімпійських
видів спорту
Про запобігання поширенню
гострої респіраторної хвороби
COVID-19
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 р.
№ 1236 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARSCoV-2" на території України встановлено карантин з 19 грудня 2020 р.
до 28 лютого 2021 р., продовжуючи дію карантину, встановленого постановами
Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211, від 20 травня 2020 р.
№ 392 та від 22 липня 2020 р. № 641. На період дії карантину запроваджуються
обмежувальні протиепідемічні заходи, а саме забороняється проведення масових
спортивних заходів за участю більш як 20 осіб (у разі проведення заходів за
участю до 20 осіб організатор забезпечує дотримання між учасниками фізичної
дистанції не менш як 1,5 метра), крім проведення офіційних спортивних заходів,
включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та
спортивних заходів України, та матчів командних ігрових видів спорту
професійних спортивних клубів без глядачів за умови дотримання учасниками
таких заходів відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення
обов’язкового щоденного контролю за станом здоров’я учасників.
Згідно з постановою Головного державного санітарного лікаря України від
19 листопада 2020 р. № 58 "Про затвердження протиепідемічних заходів під час
проведення спортивних змагань на період карантину у зв’язку з поширенням
коронавірусної хвороби (COVID-19)" затверджено протиепідемічні заходи під
час проведення спортивних змагань на період карантину у зв’язку із поширенням
коронавірусної хвороби (COVID-19).
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Зважаючи на викладене вище Міністерство молоді та спорту просить під час
проведення спортивних заходів дотримуватись вимог, визначених зазначеними
постановами.
Перший заступник Міністра
молоді та спорту України
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Сергій СИМОНОВ

