
 ПОРАДИ  ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД НОВОЇ КОРОНОВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ 

 

1. Регулярно мийте руки. Регулярно обробляйте руки спиртовмісним засобом 

або мийте їх з милом. Навіщо це потрібно? Якщо на поверхні рук присутній вірус, 

то обробка рук спиртовмісним засобом або миття їх з милом вб'є його. 

2. Дотримуйтесь правил респіраторної гігієни. При кашлі та чханні 

прикривайте рот і ніс серветкою або згином ліктя; відразу викидайте серветку в 

контейнер для сміття з кришкою і обробляйте руки спиртовмісним антисептиком 

або мийте їх з милом. Навіщо це потрібно? Прикривання рота і носа при кашлі та 

чханні дозволяє запобігти поширенню вірусів та інших хвороботворних 

мікроорганізмів. Якщо при кашлі або чханні прикривати ніс і рот рукою, мікроби 

можуть потрапити на ваші руки, а потім на предмети або людей, яких ви торкаєтеся. 

3. Дотримуйтесь дистанції у громадських місцях Тримайтеся від людей на 

відстані як мінімум 1 метра (приблизно 3 кроки), особливо якщо у них кашель, 

нежить і підвищена температура Навіщо це потрібно? Кашляючи або чхаючи, 

людина, яка хворіє на респіраторну інфекцію, таку як 2019 nCoV, поширює навколо 

себе дрібні краплі, що містять вірус. Якщо ви перебуваєте занадто близько до такої 

людини, то можете заразитися вірусом при вдиханні повітря. 

4. По можливості, не чіпайте руками очі, ніс і рот Навіщо це потрібно? Руки 

торкаються багатьох поверхонь, на яких може бути вірус. Торкаючись руками до 

очей, носа або рота, можна перенести вірус зі шкіри рук до організму. 

5. При підвищенні температури, появі кашлю і ускладненні дихання якомога 

швидше звертайтеся за медичною допомогою Якщо ви відвідували райони Китаю, 

де реєструється коронавірус 2019 nCoV, або тісно спілкувалися з кимось, у кого 

після поїздки в КНР спостерігаються симптоми респіраторного захворювання, 

повідомте про це медичного працівника. Навіщо це потрібно? Підвищення 

температури, кашель і ускладнення дихання вимагають негайного звернення за 

медичною допомогою, оскільки можуть бути викликані респіраторною інфекцією 

або іншим серйозним захворюванням. Симптоми ураження органів дихання в 

поєднанні з підвищенням температури можуть мати найрізноманітніші причини, 

серед яких може бути 2019 nCoV. 



6. Дотримуйтесь звичайних правил гігієни при відвідуванні продуктових 

ринків, де продається, м’ясо, птиця або інші продукти тваринного походження 

Після дотику до тварин або продуктів тваринного походження регулярно мийте 

руки чистою водою з милом; не торкайтеся руками до очей, носа або рота; 

категорично уникайте будь-яких контактів з тваринами (бродячими котами або 

собаками, гризунами, птахами, кажанами) уникайте контактів з потенційно 

зараженими відходами або рідинами тваринного походження на підлозі, або інших 

поверхнях в магазинах, або ринкових павільйонах. 

7. Не вживайте в їжу сирі або ті продукти тваринного походження, які не 

пройшли належну термічну обробку Відповідно до правил забезпечення безпеки 

продуктів харчування особливу обережність слід проявляти при поводженні з сирим 

м'ясом та молоком, щоб уникнути перехресного забруднення продуктами 

харчування, які не пройшли термічну обробку. У яких випадках слід носити маску. 

Здоровим людям носити маску слід, тільки якщо вони надають допомогу людині з 

підозрою на інфекцію 2019 nCoV. 

Якщо ви кашляєте або чхаєте - носіть маску. Маски є ефективним засобом 

тільки в комбінації з регулярною обробкою рук спиртовмісним антисептиком або 

миття водою з милом. Якщо ви користуєтеся маскою, вам слід знати правила 

використання та утилізації одноразових медичних масок. Як надягати, 

використовувати, знімати і утилізувати маску. Перед тим як одягти маску, обробіть 

руки спиртовмісним засобом або вимийте їх з милом. Одягніть маску так, щоб вона 

закривала ніс і рот без проміжків між обличчям і маскою. Не торкайтеся маски під 

час використання; в разі дотику обробіть руки спиртовмісних засобом або вимийте 

їх з милом. 

Щойно маска матиме ознаки сирості, замініть її на нову, і не використовуйте 

одноразові маски повторно! Безпечно знімайте маску, тримаючи за гумки ззаду (не 

торкаючись до передньої частини маски) відразу ж викиньте в смітник з кришкою; 

обробіть руки спиртовмісних засобом або вимийте їх з милом. 

  

 

 

 



Загальна інформація про захворювання 

Коронавірусна  інфекційна хвороба COVID-19 була вперше виявлена в місті Ухань 

провінції Хубей Китайської народної республіки в грудні 2019 року. 

Станом на 2 березня 2020 року в світі зафіксовано понад 89 000 випадків в 67 країнах, 

в тому числі в країнах, що мають спільний державний кордон з Україною – Білорусі, 

Румунії та Російській Федерації 

Вірус передається від людини до людини повітряно-крапельним шляхом при тісному 

контакті. Дослідження свідчать, що використання громадського транспорту здатне 

збільшувати ризики інфікування гострими респіраторними захворюваннями до 6 разів. 

Найбільший ризик стосується осіб, що подорожують на довгі дистанції та 

користуються станціями пересадки або кількома видами транспорту. 

 

Основні профілактичні індивідуальні заходи 

До основних індивідуальних профілактичних заходів належать: 

• гігієна рук – часте миття з рідким милом або обробка спиртовмісними 

антисептиками не рідше ніж раз на 3 години, та після кожного контакту з 

тваринами, відвідування громадських місць, використання туалету, прибирання, 

перед приготуванням їжі тощо; 

• гігієна кашлю – прикриття роту та носа при кашлі та чханні зігнутою рукою в лікті 

або одноразовою серветкою, яку необхідно знешкодити відразу після 

використання; 

• утримання від контактів з особами, що мають симптоми респіраторних 

захворювань – кашель, лихоманка, ломота в тілі, або збереження обов’язкової 

дистанції та обмеження часу при контакті (не менше 1 метра); 

• утримання від дотиків обличчя руками; 

• у разі виникнення симптомів захворювання, таких як лихоманка, кашель, ломота в 

тілі тощо, слід залишитися вдома та утриматись від відвідувань місць скупчень 

людей; 

• за наявності респіраторних симптомів, перечислених вище, використовувати 

медичні маски та своєчасно замінювати їх (кожні 3 години або негайно після 

забруднення) з подальшим знешкодженням та миттям рук з милом або обробкою 

рук спиртовмісним антисептиком відразу після знімання маски. 



 


