
Оперативна інформація про поширення коронавірусної 

інфекції COVID-19 станом на 12.03.2020 р. 
 

 

На сайті Кабінету Міністрів України публіковано розпорядження від 03.02.2020 №93-р 

“Про заходи щодо запобігання занесенню і поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби, спричиненої короновірусом 2019-nCoV“. 

 

Для профілактики захворювання слід дотримуватись стандартних рекомендацій:  
1. часто мийте руки або обробляйте дезінфікуючими засобами; 

2. під час кашлю та чхання прикривайте рот і ніс паперовою хустинкою. уникайте тісного 

контакту з усіма, хто має гарячку та кашель; 

3. якщо маєте підвищену температуру тіла, кашель й утруднене дихання, якнайшвидше 

зверніться до лікаря та повідомте йому попередньою історією подорожей; 

4. не споживайте сирих чи недостатньо термічно оброблених продуктів тваринного походження; 

5.  Джерела з актуальною інформацією щодо випадків захворовання спричинених новим 

коронавірусом: 

 Рекомендації ВООЗ для громадськості та професійної спільноти   

 Сторінка Центру громадського здоров’я України   

 Сторінка Міністерства охорони здоров'я Україна  

 

 

Чим схожі COVID-19 і віруси грипу? 
По-перше, COVID-19 і віруси грипу мають подібну клінічну картину захворювання. 

Тобто вони обидва викликають респіраторне захворювання, яке представляє собою широкий 

спектр захворювань від безсимптомного або легкого до важкого захворювання і смерті. 

По-друге, обидва віруси передаються при контакті, краплях і фомітах. В результаті ті ж 

заходи громадської охорони здоров'я, як гігієна рук і дотримання дихального етикету (кашель 

в лікоть або в одноразову серветку), є важливими діями, які все можуть попередити інфек цію. 

  

Чим відрізняються COVID-19 і віруси грипу? 
Швидкість передачі є важливою відмінністю між двома вірусами. Грип має більш 

короткий середній інкубаційний період (час від зараження до появи симптомів) і більш 

короткий послідовний інтервал (час між послідовними випадками), ніж у вірусу COVID -19. 

Послідовний інтервал для вірусу COVID-19 оцінюється в 5-6 днів, в той час як для вірусу 

грипу послідовний інтервал становить 3 дні. Це означає, що грип може поширюватися 

швидше, ніж COVID19. 

Крім того, передача в перші 3-5 днів хвороби або потенційно предсимптомна передача - 

передача вірусу до появи симптомів - є основною причиною передачі грипу. Хоча ми маємо 

дані про поширення вірусу SARS-CoV-2 за 24-48 годин до появи симптомів, в даний час це не 

є основною причиною передачі. 

Передбачається, що репродуктивне число Ro - число осіб, яких може інфікувати одна 

захворіла людина - для вірусу SARS-CoV-2 становить від 2 до 2,5, що вище, ніж для грипу. 

Проте, оцінки як SARS-CoV-2, так і вірусів грипу дуже контекстні і  специфічні для часу, що 

ускладнює прямі порівняння.  

Діти є важливими факторами передачі вірусу грипу в суспільстві. Для вірусу SARS -CoV-

2 початкові дані показують, що діти страждають менше, ніж дорослі, і що частота випадків у 

віковій групі 0-19 років низька. 

Додаткові попередні дані, отримані в домашніх господарствах в Китаї, показують, що 

діти заражаються від дорослих, а не навпаки.  

У той час як спектр симптомів для цих двох вірусів однаковий, частина з важким 

захворюванням, схоже, відрізняється.  

Для COVID-19 дані на сьогоднішній день припускають, що 80% інфекцій є легкими або 

безсимптомними, 15% є тяжкими інфекціями, які вимагають кисневої терапії, і 5% є 

критичними випадками, які вимагають штучної вентиляції легень. Ці важкі і критичні випадки 

інфекції більш серйозніші, ніж спостерігається для при грипі. 

Найбільш схильні до ризику важкої грипозної інфекції діти, вагітні жінки, люди 

похилого віку, люди з хронічними захворюваннями і люди з імунодефіцитом. Для COVID-19 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.phc.org.ua/
https://moz.gov.ua/


поточні дослідження  показують, що старший  вік і наявні супутні захворювання підвищують 

ризик розвитку важкої інфекції.  

Смертність від SARS-CoV-2 вище, ніж від грипу, особливо від сезонного грипу. Хоча 

для повної розуміння справжньої смертності від COVID -19 буде потрібно якийсь час, наявні у 

нас дані показують, що коефіцієнт летальності (число зареєстрованих смертей, поділене на 

зареєстровані випадки) становить 3-4%, частота смертей від інфекції (число зареєстрованих 

смертей, поділене на кількість інфекцій) буде нижче. Для сезонного г рипу летальність 

зазвичай значно нижча 0,1%. Однак летальність в значній мірі визначається від доступності та 

рівня надання медичної допомоги.  

  

Які методи лікування доступні для COVID -19 і вірусів грипу? 
Незважаючи на те, що в даний час в Китаї проводяться клінічні випробування ряду 

лікарських засобів і розробляється більше 20 вакцин для COVID -19, в даний час немає 

ліцензованих вакцин або терапевтичних засобів для COVID -19. Навпаки, противірусні 

препарати та вакцини доступні для грипу. Хоча вакцина проти грипу не ефективна проти 

вірусу COVID-19, рекомендовано проходити вакцинацію щороку, щоб запобігти зараженню 

грипом. 

 По всій Україні у визначених медичних закладах продовжуються 

навчання  (симуляційні вправи) на випадок фіксації коронавірусу.  

Україна готова приймати та лікувати пацієнтів із COVID -19. В нас є інфекційні бокси, 

близько 12 тисяч ліжок в інфекційних стаціонарах, 2 тисячі лікарів -інфекціоністів та 5 тисяч 

інших медичних працівників, які працюють в інфекційних лікарнях та інфекційних боксах.  

За повідомленням МЗС України станом на 28 лютого інформація про наявність громадян 

України серед інфікованих коронавірусом на території КНР до Посольства не надходила. 

Посольство продовжує перебувати на постійному зв’язку з українцями, які відмовились від 

евакуації. Всього дипустанові відомо про 39 громадян України які залишаються в провінції 

Хубей. 

МЗС оприлюднено актуалізовані рекомендації громадянам України   тимчасово 

утриматися від поїздок до провінції Хубей та м.Ухань, а також відкласти свої подорожі, які  не 

є вкрай необхідними до інших територій Китайської Народної Республіки.  

В Італії у громадянки України, яка прибула з м. Кремона, був діагностований COVID -19 

. Наразі вона знаходиться у лікарні “Cotugno” (м. Неаполь), а її життю, за даними лікарів, 

нічого не загрожує. Родичі, з якими контактувала громадянка, поміщені у карантинний режим. 

Зазначена ситуація перебуває на особливому контролі Генерального консульства України в 

Неаполі та Посольства України в Італії.  

Італійська сторона відзначає, що на сьогодні уряд повністю контролює епідеміологічну 

ситуацію в державі, де існують два осередки хвороби у Ломбардії та Венето, в той же час як в 

інших регіонах фіксуються поодинокі випадки, що не становлять масової загрози для жителів.  

27 лютого розпочався процес висадки пасажирів із круїзного лайнері «Diamond 

Princess», де знаходилося 25 громадян України -членів екіпажу лайнеру. Після висадки на 

берег всі пройдуть двотижневий карантин, після чого, за умови отримання повторних 

негативних результатів відповідних тестів , вони отримають можливість виїзду за межі Японії. 

Станом на 28 лютого , три громадянина України, в яких діагностовано наявність вірусу 

COVID-19, продовжують перебувати в медичних закладів м. Токіо. Наразі стан наших 

співвітчизників задовільний. 27 лютого була виписана з лікарні громадянка України, яка вже 

пройшла необхідний курс лікування, та наразі перебуває в одному з місцевих готелів.  

28 лютого по всій Україні у визначених медичних закладах почались навчання на 

випадок фіксації коронавірусу. Вже відбулись навчання у Києві в Олександрівській лікарні та 

в Луцьку. У них взяли участь медики, рятувальники, представники поліції та органів місцевої 

влади. 

Медична система повністю готова на випадок фіксації коронавірусу. В Україні є близько 

12 тисяч ліжок в інфекційних стаціонарах, 2 тисяч лікарів-інфекціоністів та 5 тисяч інших 

медичних працівників, які працюють в інфекційних лікарнях та інфекційних боксах.  

28 лютого до Центру громадського здоров'я МОЗ України надійшли 2 повідомлення про 

підозру на COVID-19 із Івано-Франківської та Кіровоградської областей. В обох випадках 

особи повернулися з Італії та мають прояви гострого респіраторного захворювання. Попередні 

результати дослідження матеріалу відібраного від захворілих осіб, проведені у вірусологічних 

лабораторіях обласних лабораторних центрів методом ПЛР, дали негативний результат на 

віруси грипу. Зразки для подальшого дослідження були надіслані до вірусологічної -референс 

лабораторії. 



Центр Громадського здоров’я МОЗ України за підтримки ВООЗ організував та 

проводить дводенний тренінг для епідеміологів та вірусологів як готуватися та реагувати на 

спалах COVID-19. 

Тренінг сфокусовано, по-перше, на наданні повної інформації про новий коронавірус, а 

також останніх рекомендацій ВООЗ. По-друге, на поширенні практичної  інформації як 

алгоритми дій для лікарів-епідеміологів та вірусологів, що працюють у лабораторіях при 

роботі з випадком, який відповідає визначенню COVID -19. 

Окрім цього, тренінг включає сесію з комунікації як працювати з інформацією під час 

кризової ситуації, як спалах COVID-19 у світі.  

У тренінгу беруть часть понад 70 фахівців епідеміологів та вірусологів з Києва та 

регіонів України. 

CDC оприлюднило  тимчасові рекомендації для підприємств та роботодавців щодо 

реагування на COVID-19: 

 Працівники із симптомами гострих респіраторних захворювань мають повідомити 

свого керівника та залишатися вдома.  

 Якщо на роботу вийшла людина з гострим респіраторним захворюванням, її слід 

відокремити від інших працівників та негайно направити додому.   

 Варто регулярно проводити прибирання на робочому місці: очищати поверхні, 

стільниці та дверні ручки відповідними засобами для чищення.   

 Працівники мають обробляти руки дезінфекційними спиртовмісними засобами або 

мити руки з милом не менше 20 секунд.  

https://www.facebook.com/CDCGlobal/?__tn__=K-R&eid=ARDPC9WcwgPiCfdMRFkj_0uXAgx_YlI5nsBcxSv8R7rdDfJCQYuLbS-5WX2Z5xyBpsJR7IND0RtCFn4z&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBgOPtDXT1rDmndcLyKQ1_jMwW-qixYN01qddvML-8vijLF8z2bkS-uanwraMtJaW3Ap-kFvHUMdocf2hgmM8nqW_Ss7kcGV8CAz7EwLBm-6BioQTfTtsN-Md5gA2fA_lbVFLD73Grtf3miWzBJzpKvHDHfeJq3MdcJJd-aI46V-Ahpri74QgY-ZH7x8ZRTzLPyt_CL32xnUibc9HmZZIKDdmPuEMsjZ3pu1MODH8fbWOv-hlVDq0UbFeC3UYOc-Nf9PEyOztQwV1tO_84hl-dCCq98UAx7EwLxjHiAKc0tsyeKWKfKk6BU9gBS-1-QdA-lbJ170Z5JyBjvHsYhaGHDmw

