
Нове положення встановлених 

правил дозволяє оператору гро-

мадського харчування пропо-

нувати відвідувачам, які бажають 

пообідати разом зі своїм домаш-

нім собакою, виділену зону 

відпочинку на відкритому по-

вітрі. Перш ніж дозволити у 

приміщеннях присутність собак 

відвідувачів, відповідні заклади 

повинні надати письмові проце-

дури, які демонструють порядок 

забезпечення ними санітарно-

гігієнічних норм в таких випад-

ках. 

 

Необхідно надати таку інфор-

мацію:  

1. схему і опис зони на відкри-

тому повітрі, яка буде позна-

чена як доступна для відвіду-

вачів із домашніми собаками.  

 

2. додайте копію політики за-

кладу для всіх працівників,  

у якій зазначено: 

«Працівникам забороняється 

торкатися, гладити або іншим 

чином контактувати з собака-

ми під час подавання їжі чи 

напоїв, торкаючись столових 

приладів», а також «Має бути 

забезпечено негайне приби-

рання продуктів життєдіяль-

ності собак». У цій політиці 

також має бути зазначене 

місцезнаходження комплекту 

для збирання собачих від-

ходів.  

 

3. опишіть спосіб оповіщення 

працівників і відвідувачів за-

кладу громадського харчуван-

ня про те, що:  

• Собаки не мають контактувати з 

сервірувальним посудом, при-

ладдям і столовими приладами. 

Відвідувачі повинні постійно 

тримати своїх собак на повідку 

та під контролем.  

 

• Собаки не мають знаходитися 

на стільцях, столах чи інших 

меблях.  

• У жодному разі не можна дозво-

ляти домашнім собакам прохо-

дити через приміщення чи 

спеціально не відведені для цьо-

го частини закладу громадсько-

го харчування на відкритому 

повітрі. Службовим собакам 

дозволено перебувати в 

приміщеннях для споживачів.  

 

• На територію закладу не допус-

каються небезпечні та потен-

ційно небезпечні собаки. Заклад 

харчування може не допускати 

собак на свою територію.  

Присутність навчених і вихованих собак 
дозволяється  

Домашні собаки у спеціально 
відведених зонах для відпочинку  

на відкритому повітрі  
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(E) Домашні собаки можуть бути допу-
щені до зони відпочинку за межами 
закладу громадського харчування за 
таких умов: 
(1) заклад харчування повинен підго-
тувати письмові процедури, які вклю-
чають: 
(а) схему зони на відкритому повітрі, 
яка буде позначена як доступна для 
споживачів із домашніми собаками;Pf 
(b) процедуру закладу для забезпечен-
ня того, щоб працівники не торкалися, 
не гладили або іншим чином не кон-
тактували з домашніми собаками, а 
також для негайного прибирання 
після випадків, пов'язаних із продукта-
ми їхньої життєдіяльності. Відповідна 
процедура також має описувати місце-
знаходження матеріалів та обладнан-
ня, які необхідні для ліквідації 
наслідків випадків, пов'язаних із про-
дуктами життєдіяльності собак;Pf і 
(c) порядок доведення закладом до 
відома працівників та споживачів 
вимог цього пункту.Pf 
(2) домашні собаки не мають контакту-
вати з сервірувальним посудом, при-
ладдям і столовими приладами. До-
машні собаки також не мають перебу-
вати на стільцях, столах та інших меб-
лях.Pf 
(3) працівники та споживачі не мають 
давати їжу домашнім собакам.Pf 
(4) домашні собаки мають бути 
постійно на повідку та під контролем 
споживача.Pf 
(5) у жодному разі не можна дозво-
ляти домашнім собакам проходити 
через приміщення чи спеціально не 
відведені для цього частини закладу 
харчування на відкритому повітрі.Pf 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САНІ-

ТАРНО-ГІГІЄНІЧНИХ 

ВИМОГ:  
Порушення санітарно-гігієнічних 
вимог включають наступне: домашні 
тварини випорожнюються на підлозі, 
працівники гладять їх і не миють після 
цього руки, собаки їдять з тарілок 
клієнтів і заважають іншим відвідува-
чам. Оцінюючи ризики для здоров'я, 
Відділ громадської охорони здоров'я 
визначив типи закладів харчування на 
відкритому повітрі, які становлять 
низький, мінімальний або нульовий 
ризик для населення. У цих умовах 
власники ресторанів, які допускають 
собак в обідні зони на відкритому 
повітрі, повинні дотримуватись вста-
новлених правил, щоб звести до 
мінімуму потенційні ризики. Для 
обідніх зон у приміщенні жодних змін 
немає. Єдиними тваринами, дозволе-
ними в ресторанах, є службові твари-
ни, які супроводжують людей з обме-
женими можливостями, або службові 
тварини, такі як поліцейські собаки. Червень 2017 р.  




