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Додаток 8. Інструкція з регламенту роботи ритуальних служб 

 
1. Скасовується проведення ритуальних церемоній, незважаючи на причину 
смерті померлого. 

2. Організація поховання померлого з підтвердженим або підозрюваним 
діагнозом  COVID-19: 

2.1.  До поховання померлого готують тільки працівники 
патологоанатомічної служби згідно з Постановою Головного 
Державного санітарного лікаря України №4 від 27.03.2020.  

2.2. До кремації або поховання тіло приймається у закритій труні. 
2.3. За умов кремації померлого – процедура проводиться на загальних 

підставах. 
2.4. Прощання близьких дозволяється з повною забороною доторкання та 

поцілунків труни та один одного. 
2.5. Прощання можливе групами не більш трьох осіб. Ооптимальним є 

встановлення прозорого екрану для прощання.  
2.6. Тривалість прощання кожної групи – до 15 хв, під час прощання 

близькі перебувають в масках, тримають дистанцію не менш 2 метрів. 
2.7. Прощання з померлими від інших причин також проводиться групами 

не більш трьох людей і триває для кожної групи до 15 хв, під час 
прощання близькі перебувають в масках,  не цілують померлого та 
один одного і тримають дистанцію не менш 2 метрів. 

3. Приміщення для прощання постійно провітрюється, за теплої погоди 
вікна тримають постійно відкритими. 

4. Для переміщення до місця поховання, незважаючи на причину смерті 
померлого,  дозволяється заповнення транспорту не більш ніж на 50% 
таким чином, щоб одна людина займала один ряд крісел. Вікна у 
транспорті тримають відкритими. 

5. Не дозволяється участь у прощанні та похованні осіб, які знаходяться на 
самоізоляції у зв’язку з контактом з хворими на COVID-19, підозрою на 
COVID-19 або підтвердженим діагнозом COVID-19. 

6. Повністю забороняються поминальні трапези, незважаючи на причину 
смерті померлого та місце проведення. 

7. Приміщення для прощання і ритуальний транспорт обладнуються 
диспенсерами зі деззасобом для рук з вмістом спирту 65-75%.  
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8. Після кожного прощання, кремації або поховання проводиться, 
незважаючи на причину смерті померлого, вологе прибирання 
приміщення та транспорту з миттям візуально забруднених поверхонь 
миючим (мильним) розчином. 

9.  Високо контактні поверхні приміщення для прощання і транспорту 
підлягають дезінфекції після кожного прощання, незважаючи на причину 
смерті. 

10.  Порядок проведення дезінфекції: 
10.1. Одягти засоби індивідуального захисту (ЗІЗ): респіратор, рукавички, 

водонепроникний халат/фартух з капюшоном; 
10.2. Розвести дезінфікуючий засіб, підготувати пульверизатор; 
10.3. Провести нанесення дезінфікуючого засобу на всі контактні поверхні 

методом зрошення; 
10.4. Залишити для витримки часу експозиції деззасобу відповідно до 

інструкції;  
10.5. Вимити оброблені поверхні; 
10.6. Очистити або утилізувати ЗІЗ.  

 
 

 
 

 


