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Лікар-епідеміолог 

відділу реагування на надзвичайні події та ММСП

ОКСАНА КОШАЛКО

Алгоритми дій щодо COVID-19
Що робити громадянам та лікарям. 



Що може зробити кожен?

Кашльовий
етикет

Дистанція 1 м 
від хворого

Мий руки з 
милом, 

антисептик

Захворів  
одягни маску

Нездужаєш

сиди вдома

Стало гірше -
йди до лікаря

Довіряй 
надійним 
джерелам 
інформації





Первинний рівень



Алгоритм дій лікарів – вторинний рівень



Госпіталізація не проводиться, якщо:

 Людина має легкий перебіг захворювання і без супутніх  хронічних станів, які 

збільшують ризик розвитку ускладнень

 Людина із симптомами, які більше не мають потреби в госпіталізації

 Стаціонарне лікування недоступне

 У разі усвідомленої відмови від госпіталізації

 Після оцінки безпеки для домашнього оточення пацієнта та умов його проживання



Умови домашнього догляду

Добре провітрювана окрема кімната.

Загальні приміщення (кухня, ванна кімната) добре провітрюються.  

Члени сім’ї - в іншій кімнаті або на дистанції не менше 1 м від хворого.

Одна людину без хронічних захворювань має доглядати пацієнта.

Заборонити відвідування друзями/родичами. 

Мити руки з милом рук після будь-якого контакту з пацієнтом, в т. ч. до і після 

приготування їжі, перед їжею, після відвідування туалету, сушити паперовими 

рушниками.  

Використовуйте спиртовмісний антисептик. 



Одягнути маску на хворого.

Кашльовий етикет.

Використовуйте одноразові рукавички і маску для догляду за порожниною рота або 

дихальними шляхами, а також при роботі з випорожненнями.

Миття рук до і після зняття рукавичок і маски.

Окремі столові прибори для пацієнта.

Щоденне очищення і дезінфекція поверхонь, що оточують пацієнта побутовим милом або 

миючим засобом, а потім хловмісними дезінфікуючими засобами.

Умови домашнього догляду



Очищення та дезінфекція: 

Ванна кімната та туалет – щодня (миючий +дезінфікуючий засіб)

 одяг пацієнта, постільна білизна, банні та рушники для рук  - прання при 60-90 ° C 

зі звичайним побутовим миючим засобом і ретельно висушуйте. 

Робочі рукавички слід мити водою з милом+ дезінфікуючий 

Рукавички, маски та інші відходи, помістити у відро для сміття з кришкою в кімнаті 

пацієнта перед утилізацією як відходи для зараження. 

Умови домашнього догляду



Дякую за увагу!


