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1. Матчқа қатысуға матч өткізілетін күнге дейін 14 күнде кемінде 1 рет орындалған 

ПТР-зерттеудің теріс тесті бар футболшылар, жаттықтырушылар, команданың 

техникалық персоналы, төрешілер және ресми тұлғалар жіберіледі. Вакцинациялаудың 

ресми паспорты бар адамдардың тізімі және/немесе медициналық мекеме берген сауығуы 

туралы анықтама ресми матчтар басталғанға дейін ҚФФ және ҚКФЛ Әкімшілігінің атына 

жоғарыда көрсетілген растайтын құжаттарды қоса бере отырып ұсынылуы тиіс. 

Вакцинациялаудың ресми паспорты және/немесе сауығуы туралы анықтамасы бар 

адамдар ПТР - зерттеуді тапсырудан босатылады. 

Матчты ұйымдастыруға тартылған адамдардың (стадионның техникалық 

персоналы, клуб қызметкерлері) кіруін бақылау матчты ұйымдастырушы клубқа және 

стадион әкімшілігіне жүктеледі. 

Тесттердің оң нәтижелері бар тұлғалар, сондай-ақ тест нәтижесі ұсынылмаған 

тұлғалар матчқа қатысуға жіберілмейді. Бұл тұлғаларға сонымен қатар стадионға кіруге 

тыйым салынады. 

2. Командалар мен персонал үшін күнделікті алдын алу шаралары:  

 Дене температурасын күнделікті өлшеу; 

 Медициналық көмекке жүгіну және оқшаулау көрсеткіштері - қызба, құрғақ 

жөтел, тамақ ауыруы, тыныс алудың қиындауы, әлсіздік, иіс сезудің төмендеуі және т. б;  

 Қазақстан Республикасының аумағына шетелдік ойыншылар (жаттықтырушылар, 

персонал) мен отбасы мүшелері кірген кезде Қазақстан Республикасының уәкілетті 

органдарының талаптарын басшылыққа алу қажет. 

3. Оқу-жаттығу базаларында, стадиондарда алдын алу шаралары:  

 Клубтың оқу-жаттығу нысандарына қолжетімділікті қатаң бақылау;  

 Команданың тұрғын аймағын күнделікті дезинфекциялау;  

 Қызметкерлер мен келушілердің кіреберістегі (ресепшн, күзет пункті) дене 

температурасын бақылау, COVID-19-ды жоққа шығармайтын белгілердің болуына 

сауалнама жүргізу (құрғақ жөтел, жоғары температура, тыныс алудың қиындауы, ентігу 

және т. б.);  

 температурасы жоғары және инфекциялық ауру белгілері бар адамдардың жұмыс 

орнында болуына жол бермеу;  

 стадионға кіре берісте, холлдарда, дәліздерде әрбір 50-100 м сайын тері 

антисептигі бар санитайзерлер, санитариялық тораптар орнату;  

 адамдар жиналуы мүмкін «күту аймақтарын» жоққа шығару, олардың арасында 

кемінде 1-1,5 метр қашықтықтың сақталуын барынша қамтамасыз ету; 

4. Команда ойыншыларына және клуб персоналына, матч ұйымдастыру үшін 

стадионға жіберілген тұлғаларға қойылатын міндетті талаптар:  

 Бет маскасын кию;  

 Антисептиктерді қолдану және қолды жиі жуу;  

 Жөтел этикетін сақтау; 

 

Команда ойыншылары мен клуб персоналына қойылатын қосымша талаптар:  

 Топтық жаттығуларды өткізу кезінде қауіпсіз қашықтықты сақтау;  

 Бірнеше адамға бір бөтелке су, сүлгі және жаттығу кезінде қолданылатын басқа 

да жеке заттарды пайдалануға тыйым салынады. 



5. Клубта COVID-19 диагнозы расталған қызметкерлер анықталған жағдайда, 

клубтар ауырған қызметкердің (футболшы, жаттықтырушы, персонал) оқшаулануын 

бақылауды сақтауға міндетті. COVID-19 диагнозы расталатын Чемпионатқа (Біріншілікке) 

қатысушы клубтың стадионына рұқсат беру бойынша бақылау Қазақстанның кәсіби 

футбол лигасы мен ҚФФ-да қалады. 

6. ҚКФЛ және ҚФФ әкімшіліктеріне эпидемиологиялық жағдайдың өзгеруіне 

қарай осы Нұсқаулыққа толықтырулар/өзгерістер енгізуге рұқсат етіледі. 

 

Ресми матчтарды ұйымдастыру және өткізу кезінде санитарлық нормаларды сақтау 

жөніндегі хаттама. 

Көрермендердің стадионға кіруі мемлекеттік органдар тарапынан тиісті рұқсат 

алынған жағдайда мүмкін болады.  

Қазақстанның кәсіби футбол лигасы мен ҚФФ аясында ресми матчтар өткізілетін 

спорт ғимаратының әкімшілігі мен клуб-матч иесі қызметкерлердің COVID-19-ға 

тестілеуіне рұқсат беру және оны ұйымдастыру үшін жауап береді. 

Матчқа қызмет көрсететін спорт ғимаратының персоналы (күзетшілер, стадион 

өкілдері, телетрансляциялардың техникалық персоналы) матчқа дейін және кезінде 

бетперде киюі тиіс.  

Футбол алаңындағы футболшылардан, жаттықтырушылар мен төрешілерден басқа, 

матчты ұйымдастыруға және өткізуге қатысқан барлық адамдар бетперде киюге міндетті. 

Матчтарды көрермендерсіз өткізген жағдайда стадион трибунасында тек матчтың 

инспекторына/делегатына; матч хаттамасына енгізілген адамдарға (ойыншылар, 

жаттықтырушылар, персонал); клуб персоналына; жоғарыда аталған ҚКФЛ 

серіктестерінің өкілдеріне (ҚКФЛ аккредиттеу негізінде); хабар таратушының 

телевизиялық комментаторларына және матчтың техникалық түсірілімін жүзеге асыратын 

команда операторына және БАҚ өкілдеріне (баспасөз-ложа) болуға рұқсат етіледі. 

Стадионның трибуналарына басқа адамдарды орналастыруға тыйым салынады. 

Матчтарды көрермендерсіз өткізген жағдайда трибунаға кіру аккредиттеу жүйесіне сәйкес 

жүзеге асырылады. Стадионда бөтен адамдардың болуы үшін жауапкершілік клуб-матч 

иесіне жүктеледі. 

Спорт ғимаратына (бетпердемен) кіру кезінде матчты ұйымдастыруға және 

өткізуге қатысқан барлық адамдарға (футболшылар, жаттықтырушылар штабы, 

команданың техникалық персоналы, стадион персоналы және т.б.) байланыссыз 

инфрақызыл термометрмен температураны өлшеу қажет. Матчты ұйымдастыруға және 

өткізуге тартылған адамдарда жоғары температура анықталған жағдайда, осы адамдардың 

спорт ғимаратына қол жеткізуін шектеу қажет. 

Матч алдындағы кеңес өңірдегі эпидемиологиялық жағдайға байланысты оффлайн 

режимде және/немесе онлайн режимде өткізіледі. 

1. Матчқа дейін: 

 Матчты ұйымдастыру және өткізу кезінде "санитарлық уақыт" енгізіледі. Спорт 

объектісінің (стадионның) әкімшілігі матч басталғанға дейін 2 сағат бұрын стадионның 

матч өткізуге жұмылдырылған барлық бөлмелерін дезинфекциялауы тиіс.  

 Командалардың стадионға келуі 5-10 минут аралықпен кезекпен орындалады. 

Келу кезегі матч алдындағы кеңесте анықталады; 

 Ойыншылар мен команда персоналы матчтың әрекет етуші тұлғаларын стадионға 

апаратын көліктерде 1,5 метр қашықтықты сақтауға міндетті. Көлік құралы (автобус, 

шағын автобус, жеңіл машина) алдын ала дезинфекциялануы тиіс. Қажетті қашықтықты 

сақтау үшін клубтар матчтың әрекет етуші тұлғаларын спорт объектісіне апаратын 

бірнеше көлік құралдарын пайдалануға міндетті. Команданың барлық ойыншылары мен 

персонал бетперде киюге міндетті; 



 Киім ауыстыратын бөлмеде болған кезде команданың ойыншылары арасындағы 

қашықтықты сақтау керек. Қажет болған жағдайда қосымша бөлмелерді пайдалану 

есебінен киім ауыстыратын бөлмені кеңейту мүмкіндігін қарастыру қажет. Қосымша үй-

жайларды пайдалану мүмкін болмаған жағдайда бастапқы құрамның ойыншылары мен 

қосалқы ойыншылар үшін шешінетін бөлмелер кеңістігін пайдалануды бөлуге рұқсат 

етіледі. Қосымша бөлмелерді пайдалану немесе бір шешінетін бөлменің кеңістігін 

пайдалануды бөлу туралы шешім матч алдындағы жиналыста қабылданады. Стадионның 

барлық бөлмелері алдын-ала зарарсыздандырылуы керек. Шешінетін бөлмелерде қолды 

зарарсыздандыруға арналған антисептиктері бар санитайзерлер орнатылуы тиіс; 

 Команда ойыншыларында жеке сүлгі, су бөтелкесі және т.б. болуы керек; 

 Стадионның тоннелдерінде қашықтықты қатаң сақтау керек (дененің құрысын 

жазу, матчқа шығу, үзіліс кезінде және ойыннан кейін). Шығу кезекпен орындалуы 

тиіс.  

 Арбитрлердің бірінің жабдықтарды тексеруі команда киім ауыстыратын 

бөлмеден шыққан кезде өтеді; 

  Командалар алаңға кезекпен шығады;  

 Матчқа дейін және одан кейін ойыншылардың және командалардың бас 

жаттықтырушыларының қол алысуы бойынша талап алынып тасталады;  

 Клуб-матч иесі ҚКФЛ Әкімшілігінің талаптарына сәйкес матч басталар алдында 

арканы, фототіреуді, доптың тұғырын және OLIMPBET-Қазақстан 

Республикасының Чемпионаты орталық баннерін (орталық шеңберде орналасады) 

шығаруды қамтамасыз етуге міндетті; 

 Допты ойынға енгізетін команданы анықтау үшін жеребе матчтың тікелей 

басталуына дейін бас арбитр мен команда капитандарымен OLIMPBET аркасының 

алдында өткізіледі; 

 Клуб-матчтың иесі ойын доптарын дезинфекциялық құралдармен өңдеуді матч 

басталар алдында және үзіліс кезінде өз бетінше жүргізуге міндетті; 

2. Матч кезінде:  

 Клуб-матч иесі матчтарды көрермендерсіз өткізген жағдайда, стадионда осы 

Нұсқаулықта көрсетілген матчты ұйымдастыруға және өткізуге қатысқандардан 

басқа бөгде адамдардың қатысуын болдырмауға міндетті. Қауіпсіздік мақсатында 

матчты ұйымдастыруға және өткізуге тартылған адамдардың саны барынша 

азайтылуы керек;  

 Қосалқы ойыншылардың қыздыру жаттығулары бір уақытта үш футболшыдан 

және бір жаттықтырушыдан аспайтын төрешілер бригадасы анықтаған орындарда 

жүргізіледі; 

 Командалардың балалармен бірге алаңға шығуына тыйым салынады.  

 Матч өткізу кезінде голдарды бастарын бір-біріне тигізу арқылы тойлауға тыйым 

салынады. Қажетті қашықтықты сақтау қажет;  


