
 

 

The BMJ suggests 

 

COVID-19/Коронавірус 

 

Наступна інформація є лише рекомендацією щодо подальшої 

тактики лікаря, адже дані щодо коронавірусу швидко змінюються. 

Якщо ви контактуєте з пацієнтом із COVID-19 або підозрюєте 

інфікування, ви ОБОВ'ЯЗКОВО маєте перевірити відповідні урядові 

веб-сайти, щоб переконатися, що дотримуєтесь останніх 

рекомендацій. 

 

Чек лист для надання первинної допомоги 

 

Спостереження і тактика ведення. 

Призначте керівну особу для нагляду за виконанням усіх 

рекомендацій, що стосуються коронавірусу. 

 

У першу чергу необхідно уникати можливих джерел інфекції.  

Рекомендація Національної служби охорони здоров'я 

Великобританії (NHS) пацієнтам із/можливо інфікованими COVID-

19 полягає в тому, що їм НЕ потрібно надавати первинну медичну 

допомогу, а відразу звертатися до служби 111, яка організує 

відповідну медичну допомогу (діагностику/лікування). 

Щоб зменшити ймовірність інфікування будь-кого, необхідно 

насамперед дати відповідь на наступні питання: 

 Чи отримали Ви інформацію на своєму веб-сайті? 

 У Вас є повідомлення на дверях кабінету? 

 Чи проводиться скринінг під час прийому пацієнтів із/без 

попереднього запису? 



 

 

 Чи проводять скринінг всіх людей, які викликають лікаря 

додому попереднім дзвінком, або під час збору скарг?  

 Чи забороняєте Ви (за погодженням із клінічною комісією) 

записуватись на прийом в онлайн-режимі? 

 

Призначте відповідальну особу для перевірки пацієнтів згідно з 

оновленим списком категорій 1 та 2 КОЖНОГО РАНКУ, оскільки 

вони можуть змінюватися (категорія 1 = самоізоляція, навіть за 

відсутності симптомів; категорія 2 = за наявності симптомів 

самоізоляція та виклик 111). Остання інформація про райони 

поширення вірусу тут: 

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-specified-

countries-and-areas. 

 

Поради пацієнтам 

Чи повідомляли ви ключову інформацію пацієнтам про те, як діяти 

при підозрі на коронавірус? 

 

Безпека пацієнтів 

Чи всі на практиці знають, як діяти, якщо: 

 Хтось телефонує із підозрою на COVID-19? (направляйте їх 

до служби 111) 

 Під час прийому пацієнта у нього підозрюється інфікування 

COVID-19? 

 Під час консультації виявлено підозру на інфікування? 

 Пацієнту із підозрою на інфікування COVID-19 потрібна 

невідкладна медична допомога/термінова госпіталізація? 

 Пацієнту, у якого присутні симптоми ураження дихальної 

системи, але в епідеміологічному анамнезі відсутні дані про 

подорожі/можливий контакт, необхідний прийом лікаря? 

 

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-specified-countries-and-areas
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-specified-countries-and-areas


 

 

Готовність  

Заздалегідь необхідно: 

 Визначити кімнату для ізоляції та облаштувати належним 

чином її зараз. 

 Підготувати «пакет підтримки» для пацієнта у цій кімнаті. 

 Перевірте, чи має персонал відповідні засоби 

індивідуального захисту (ЗІЗ)? 

 Перевірте, чи знають працівники, як правильно 

користуватись ЗІЗ? 

 Перевірте, чи знають працівники, як утилізувати ЗІЗ після 

використання? 

 Перевірте, чи знають працівники, як знезаражувати 

приміщення після використання? 

 Перевірте, чи мають ті, хто проводить прийому на дому, у 

своєму транспортному засобі ЗІЗ та ДВА контейнери для 

відходів? 

 

Ключові документи 

 

Зараз NHS створює стандартні операційні процедури (СОП) для 

первинної медичної допомоги; ця стаття заснована на них. 

Узагальнені і доступні СОП доступні за наступним посиланням: 

https://www.england.nhs.uk/wp-

content/uploads/2020/02/20200305-COVID-19-PRIMARY-CARE-SOP-

GP-PUBLICATION-V1.1.pdf 

Більшість клінічних матеріалів у цьому документі базуються на 

рекомендаціях СОП/Департаменту охорони здоров’я 

Великобританії. Інші корисні ресурси наведені в кінці цього 

документу. Ця стаття була написана 28/20/2020 та була оновлена 

для відображення СОП (06/03/2020). 

 

Яка роль лікарів первинної ланки в сучасних умовах? 

https://www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2020/02/20200305-COVID-19-PRIMARY-CARE-SOP-GP-PUBLICATION-V1.1.pdf
https://www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2020/02/20200305-COVID-19-PRIMARY-CARE-SOP-GP-PUBLICATION-V1.1.pdf
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 Якнайшвидше визначте потенційні випадки інфікування; 

 Попередьте можливу передачу інфекції іншим пацієнтам та 

персоналу; 

 Уникайте безпосереднього фізичного контакту, включаючи 

фізикальний огляд та контакт із виділеннями пацієнта; 

 Ізолюйте пацієнта, призначте консультацію спеціаліста та 

визначте, чи є у пацієнта ризик інфікування COVID-19. 

 

Що таке COVID-19? 

 

COVID-19 – це новий РНК-вірус із родини коронавірусів, до якої 

також відносять SARS (тяжкий гострий респіраторний синдром) та 

MERS (близькосхідний респіраторний синдром). Вважається, що 

епідемія розпочалась із рибного/тваринного ринку в Китаї. 

Основним механізмом передачі є повітряно-крапельний або 

контактний (в умовах закладу охорони здоров’я). 

Піддається лікуванню. Невідомо, чи ефективні противірусні 

препарати. Наразі вакцини немає. 

 

The BMJ suggests: 

 Інкубаційний період – у середньому 5-6 днів (0-14); 

 > 80% легкий перебіг, 15% - важкий перебіг, включаючи 

пневмонію, 5% - критично важкий перебіг; 

 Загальна смертність - 2% (0,2% <50 років, 15% > 80 р.) 

Високий ризик також у людей із супутніми хронічними 

захворюваннями.  

 

Коли слід підозрювати інфікування COVID-19? 

 

ВАЖЛИВО: ДАНІ ЗНАЧНО ЗМІНЕНІ: 



 

 

10 березня NHS оновила рекомендації щодо того, коли слід 

підозрювати інфікування COVID-19. 

Попередні рекомендації вимагали як наявності клінічних, так і 

епідеміологічних критеріїв (це клінічні прояви та дані 

епідеміологічного анамнезу про подорож/контакт з інфікованою 

людиною). Ці рекомендації мали своє обґрунтування, коли вірус 

поширювався повільно.  

Однак, ми, здається, перебуваємо у перехідній фазі, коли вірус 

зустрічається у спільноті осіб без обтяженого епідеміологічного 

анамнезу. Зважаючи на це, Департамент здоров'я 

Великобританії оновив свої рекомендації. 

 

У пацієнтів з клінічними проявами та обтяженим епідеміологічним 

анамнезом досі слід підозрювати інфікування COVID-19. Однак 

були додані нові критерії: пацієнт також може бути ймовірно 

інфікованим COVID-19, якщо він ГОСПІТАЛІЗОВАНИЙ І МАЄ 

грипоподібні симптоми/ознаки пневмонії/гострого 

респіраторного дистрес-синдрому. 

 

Це створює дилему для лікарів первинної ланки: як діяти у випадку 

наявності респіраторних симптомів, яких недостатньо для 

госпіталізації? Як вести пацієнтів?  

 

На момент написання цього повідомлення (8.00 ранку, 10 

березня), мабуть, немає рекомендацій щодо того, як лікарі 

первинної ланки повинні проводити менеджмент даної групи 

осіб. На практиці радять вести пацієнтів по телефону, але немає 

чітких рекомендацій щодо того, як діяти у разі потреби оцінки 

стану пацієнта, і поки що в СОП від NHS не було внесено зміни 

щодо даних рекомендацій. 

 



 

 

У настанові також звертається увага на випадки, коли пацієнти не 

відповідають критеріям інфікування COVID-19, але мають 

фактори ризику інфікування вірусом пташиного грипу або MERS. 

Їх слід оцінювати на наявність цих інфекцій. 

 

Критерії інфікування вірусом пташиного грипу доступні за 

посиланням: 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system

/uploads/attachment_data/file/857436/Avian_flu_human_cases_gui

dance_Jan2020.pdf 

Коротко: для підозри необхідні ознаки захворювання + тісний 

контакт (протягом 1 хв.) із живим/вмираючим/мертвим птахом у 

частині світу, де пташиний грип поширений останні 10 діб 

(переважно в Азії). 

 

Критерії інфікування коронавірусом MERS: 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system

/uploads/attachment_data/file/732267/Algorithm_case_v31-

Aug2018.pdf 

Коротко: для підозри необхідні ознаки захворювання + поїздка в 

країни Близького Сходу.  

 

Діагностика можливого/підозрюваного COVID-19 

 

ЯКЩО ПАЦІЄНТ ВІДПОВІДАЄ ЦИМ КРИТЕРІЯМ, ЙОГО ОБОВ'ЯЗКОВО 

ПОТРІБНО ІЗОЛЮВАТИ НЕЗАЛЕЖНО І ВІДПОВІДНО ДО РЕЗУЛЬТАТІВ 

ДОСЛІДЖЕННЯ. 

 

Якщо пацієнт не відповідає цим критеріям, то, мабуть, йому слід 

надавати первинну медичну допомогу у звичному об’ємі, хоча 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/857436/Avian_flu_human_cases_guidance_Jan2020.pdf
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https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/732267/Algorithm_case_v31-Aug2018.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/732267/Algorithm_case_v31-Aug2018.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/732267/Algorithm_case_v31-Aug2018.pdf


 

 

багато практичних рекомендацій передбачають сортування всіх, 

хто має симптоми застуди/грипу, незалежно від даних 

епідеміологічного анамнезу про подорожі/контакти. 

Можливі випадки визначаються як: 

Кожен, хто потребує госпіталізації з наявними грипоподібними 

симптомами або клінічним/рентгенологічним підтвердженням 

пневмонії або гострого респіраторного дистрес-синдрому; 

НАВІТЬ якщо у них немає обтяженого епідеміологічного анамнезу 

(тобто навіть якщо вони НЕ відвідували ендемічні 

регіони/контактували з інфікованими COVID-19). 

 

Підозрювані випадки визначаються як: 

Клінічні симптоми 

(пам’ятайте: пацієнти з 

ослабленим 

імунітетом можуть 

мати атипові прояви) 

Дані епідеміологічного анамнезу 

Лихоманка без інших 

симптомів 

Подорож: за 14 днів до початку хвороби, 

відвідування країн та районів (сюди 

входить короткочасний переїзд, будь-яка 

тривалість періоду перебування в цих 

країнах). Ендемічні райони регулярно 

оновлюються тут: 

https://www.gov.uk/government/publicat

ions/covid-19-specified-countries-and-

areas.  

 

Гостра респіраторна 

інфекція будь-якого 

ступеня тяжкості, 

включаючи хоча б один 

напад задишки 

(утруднення дихання у 

дітей) або кашель (з 

лихоманкою або без 

неї) 

+ 

 

Важка гостра 

респіраторна інфекція 

з 

клінічними/рентгенологі

Контакт із підтвердженим випадком, 

визначається як: 

 Проживання в тому ж 

домогосподарстві, що і хвора 

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-specified-countries-and-areas
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-specified-countries-and-areas
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-specified-countries-and-areas


 

 

чними ознаками 

пневмонії/гострого 

респіраторного 

дистрес-синдрому 

людина. 

 Прямий або особистий контакт із 

підтвердженим випадком (будь-

який проміжок часу). 

 Знаходження на відстані 2 метрів 

підтвердженого випадку для будь-

якої іншої експозиції, не зазначеної 

вище, протягом> 15 хвилин. 

Прямий контакт із 

виділеннями/лабораторними зразками 

або під час забору мокротиння без 

відповідних ЗІЗ. 

 

https://www.gov.uk/government/publications/wuhan-novel-

coronavirus-initial-investigation-of-possible-cases/investigation-and-

initial-clinical-management-of-possible-cases-of-wuhan-novel-

coronavirus-wn-cov-infection#criteria. 

 

Заходи для попередження інфікування від пацієнтів із COVID-19, 

яким необхідно виконати оперативне втручання/підготовку до 

оперативного втручання 

 

Використовуйте повідомлення на своєму веб-сайті, тексти та 

скринінгові методи, коли пацієнти звертаються за 

консультацією/візитом додому, щоб переконатися, що пацієнти 

знають, що вони не повинні відвідувати хірургічне відділення. 

 

Ключове повідомлення: якщо Ви підозрюєте, що у вас може 

бути COVID-19: 

 Скористайтеся онлайн-сервісом 111 щодо коронавірусу, 

щоб дізнатися, як діяти далі (кілька простих питань, а потім 

консультант розповість вам, що робити); 

 Не відвідуйте хірурга, аптеки чи лікарні; 

https://www.gov.uk/government/publications/wuhan-novel-coronavirus-initial-investigation-of-possible-cases/investigation-and-initial-clinical-management-of-possible-cases-of-wuhan-novel-coronavirus-wn-cov-infection#criteria
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Не зрозуміло, що нам робити з тими, хто має респіраторні 

симптоми, але без обтяженого епідеміологічного анамнезу 

(подорожі/контакти). Багато консультацій проводяться по 

телефону, але все ж виникає питання, що робити, якщо пацієнту 

потрібна клінічна оцінка. 

 

Якщо пацієнт звертається до хірурга і вважає, що інфікований 

COVID-19: 

 Якщо випадок відповідає КЛІНІЧНИМ і епідеміологічним 

критеріям, зверніться до онлайн-програми 111 або служби 

111, рекомендуйте самоізоляцію, доки пацієнти не 

отримають відповідні рекомендації від 111, і щоб вони НЕ 

ВІДВІДУВАЛИ аптеки, хірургів або лікарні. 

 Якщо пацієнт у КРИТИЧНОМУ СТАНІ, викликайте швидку 

допомогу. Скажіть диспетчеру, що це підозра на випадок 

інфікування COVID-19. 

 Якщо випадки НЕ відповідають ані клінічним, ані 

епідеміологічним критеріям, але присутні респіраторні 

симптоми, наразі немає вказівок, як вести таких пацієнтів. 

На практиці застосовується сортування по телефону, але це 

не усуває необхідності клінічної оцінки. 

 

Як повідомити про це пацієнтам: запропонована інформація 

про пацієнтів для вашої телефонної системи та текстів, онлайн-

сервісів запису та консультацій доступні у додатку 1 до цього 

документа: https://www.england.nhs.uk/wp-

content/uploads/2020/02/20200305-COVID-19-PRIMARY-CARE-SOP-

GP-PUBLICATION-V1.1.pdf. 

 

Готовність до прийому пацієнта: 

 

https://www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2020/02/20200305-COVID-19-PRIMARY-CARE-SOP-GP-PUBLICATION-V1.1.pdf
https://www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2020/02/20200305-COVID-19-PRIMARY-CARE-SOP-GP-PUBLICATION-V1.1.pdf
https://www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2020/02/20200305-COVID-19-PRIMARY-CARE-SOP-GP-PUBLICATION-V1.1.pdf


 

 

 Визначте кімнату, яка буде виконувати функцію ізолятора 

(приміщення, яке можна було вивести з експлуатації 

протягом певного періоду до відповідного знезараження, з 

доступом до телефону та туалету, які також можна вивести 

з експлуатації до знезараження); 

 Облаштуйте її зараз, щоб меблі та предмети другорядної 

необхідності були вилучені, щоб не сприяти поширенню 

інфекції; 

 Тримайте телефон: може знадобитися для спілкування з 

пацієнтом! 

 Помістіть пам'ятку в кімнаті, щоб пацієнти, які залишилися 

самі, знали, що має відбуватися далі. Вона також повинна 

містити ім'я лікаря, номер телефону, адресу, електронну 

пошту та поштовий індекс (корисно, коли вони дзвонять 111). 

 Підготуйте для цього приміщення «пакет підтримки»: 

бутельовану воду, тканини, посудини для відходів, хірургічні 

маски. 

 

Службі 111 НІКОЛИ не слід направляти пацієнта до закладу 

первинної медичної допомоги для оцінки при підозрі на COVID-

19. 

 

Якщо Ви виявляєте пацієнта в хірургічному відділенні, який може 

бути інфікованим COVID-19 

https://www.gov.uk/government/publications/wn-cov-guidance-for-

primary-care/wn-cov-interim-guidance-for-primary-care 

 

Щоб зменшити ризик виникнення таких випадків: 

Використовуйте повідомлення на своєму веб-сайті, тексти та 

скринінгові методи, коли пацієнти звертаються за 

консультацією/візитом додому, щоб переконатися, що пацієнти 

знають про заборону відвідувати хірургічне відділення. 

https://www.gov.uk/government/publications/wn-cov-guidance-for-primary-care/wn-cov-interim-guidance-for-primary-care
https://www.gov.uk/government/publications/wn-cov-guidance-for-primary-care/wn-cov-interim-guidance-for-primary-care


 

 

Примітка: "підозра на коронавірусну інфекцію" у цьому документі означає, 

що пацієнт має клінічні та епідеміологічні критерії (симптоми + відповідні 

дані епідеміологічного анамнезу подорожі/контакт із інфікованою 

людиною). 

 

Консультування пацієнта із підозрою на інфікування: 

 Порадьте негайно піти додому та зв’язатися із службою 111; 

 Якщо пацієнт у важкому стані або не бажає залишати 

хірургічне відділення: негайно ізолюйте його (+ всіх родичів та 

будь-які клінічні відходи). 

 

Підозра на інфікування коронавірусом з’явилась під час 

консультації: 

 Вийдіть із кімнати, закривши двері за собою; 

 Ретельно вимийте руки; 

 Завершіть консультацію по телефону; 

 Уникайте фізикального огляду даного пацієнта; 

 Якщо пацієнт у відносно задовільному стані, попросіть його 

зателефонувати 111 з кімнати, в якій він ізольований. 

Попросіть його використовувати свій мобільний телефон, 

якщо можливо, оскільки це полегшує подальше 

дослідження/відстеження контактів. 

 

Поки пацієнт залишається у хірургічному відділенні: 

 Переконайтесь, що ніхто не заходить у приміщення; 

 Підтримуйте постійний контакт із пацієнтом або по 

телефону, або розмовляючи з ним через закриті двері; 

 НЕ заходьте до кімнати, якщо пацієнт у задовільному стані, 

відвідуйте тільки у разі використання відповідних ЗІЗ. 

 

Якщо пацієнту потрібно скористатися туалетом, 

проінструктуйте про необхідність: 



 

 

 Відразу повертатися до палати; 

 Ретельно мити руки після відвідування туалету. 

 

Потім туалет не повинен використовуватися ким-небудь ще до 

ретельного очищення (дотримуючись поради щодо дезінфекції 

відповідних органів). 

 

Якщо необхідно зайти до кімнати, де ізолюють пацієнта (тобто 

пацієнт у важкому стані): 

 Використовуйте ЗІЗ у відповідності із стандартними 

запобіжними засобами боротьби з інфекцією, такі як 

рукавички, фартух та хірургічні маски. Після цього утилізуйте 

ЗІЗ як клінічні відходи; 

 Зведіть можливість контакту з джерелом інфекції до 

мінімуму. 

 

Після того, як пацієнт покинув будівлю, НЕ 

ЗАХОДЬТЕ/ВИКОРИСТОВУЙТЕ кімнату/туалет, де був ізольований 

пацієнт, поки вона не буде належним чином знезаражена. 

 

У випадку підозри інфікування коронавірусом під час 

домашнього візиту: 

 Візьміть номер телефону пацієнта, вийдіть із кімнати і 

закрийте двері;  

 Ретельно вимийте руки; 

 Попросіть пацієнта/доглядача зателефонувати 111; 

 Якщо пацієнт потребує невідкладної допомоги, 

застосовуйте відповідні ЗІЗ; 

 Для видалення відходів необхідно мати ПОДВІЙНИЙ мішок 

для їх перевезення (тому персонал, який відвідує потребує 

ЗІЗ + ДВІ сумки для відходів); 



 

 

 Якщо пацієнт перебуває в притулку для людей похилого віку: 

зверніться до 111 і повідомте місцеві органи охорони 

здоров’я, щоб обговорити можливе відстеження контактних 

осіб, методи дезінфекції та подальше спостереження. 

 

Якщо пацієнт потребує термінової госпіталізації: 

 Повідомте працівників служби швидкої допомоги, що це 

"підозра на інфікування коронавірусом"; 

 Усі потенційні заходи ОБОВ'ЯЗКОВО слід обговорити з 

працівниками лікарні для забезпечення належної підготовки. 

 

Які дослідження необхідно провести? 

 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system

/uploads/attachment_data/file/866111/COVID-

19_Suspected_cases_samples_taken_A3_poster_AandE_09.pdf 

Зразок із верхніх дихальних шляхів: мазок із носової порожнини 

або зіву або аспірат носоглотки 

+ 

Зразок мокротиння, якщо його можна отримати, в універсальній 

ємності (тобто звичайній ємності для сечі). 

І якщо визначають: зразок крові. 

 

Лабораторія повинна повідомити, які тампони/посудини 

використовувати, як упакувати їх і куди відправити. 

Проведення дослідження може займати 24–48 год. 

 

Кому необхідно використовувати ЗІЗ? 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/866111/COVID-19_Suspected_cases_samples_taken_A3_poster_AandE_09.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/866111/COVID-19_Suspected_cases_samples_taken_A3_poster_AandE_09.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/866111/COVID-19_Suspected_cases_samples_taken_A3_poster_AandE_09.pdf


 

 

Персонал медичного закладу повинен застосовувати одноразові 

фартухи, рукавички та хірургічні маски (халати та захист для очей 

потрібні під час процедури забору мокротиння для дослідження, 

але вона навряд чи проводиться на первинній ланці). 

Прибиральникам потрібні одноразові рукавички та фартухи. 

Співробітники приймального відділення НЕ потребують ЗІЗ. 

 

Весь персонал повинен знати, як користуватися ЗІЗ та як їх 

утилізувати, і робити це перед тим, як покинути зону інфікування (в 

нашому хірургічному відділенні ми розмістили посібник із 

використання ЗІЗ на задній поверхні кожних дверей). 

 

Інструкції щодо користування ЗІЗ доступні тут: 

https://www.gov.uk/government/publications/wuhan-novel-

coronavirus-infection-prevention-and-control 

 

Якщо ЗІЗ використовується під час домашнього візиту, його 

потрібно зняти в будинку, а потім зафіксувати в пакеті з 

ПОДВІЙНИМ шаром під час транспортування назад до 

хірургічного відділення для утилізації. 

 

Знезараження приміщень у закладах первинної медичної 

допомоги 

 

Керівництво закладів охорони здоров'я відповідають за постачання 

клінічних матеріалів та ЗІЗ для персоналу, а також за те, щоб вони 

знали, як ними користуватися. Прибиральники повинні носити 

одноразові рукавички та фартух. 

https://www.gov.uk/government/publications/wuhan-novel-coronavirus-infection-prevention-and-control
https://www.gov.uk/government/publications/wuhan-novel-coronavirus-infection-prevention-and-control


 

 

Для прибирання приміщень у громадських місцях може 

знадобитися їхнє тимчасове закриття: дотримуйтесь звичайних 

механізмів безперервності бізнесу; однак мета полягає в тому, 

щоб заклади залишалися ВІДКРИТИМИ, якщо їх не 

рекомендували закрити заклади охорони здоров'я. 

 

Заходи для приміщень  

Після переведення пацієнта у відповідну установу: 

 Закрийте двері, відкрийте вікна та вимкніть кондиціонер; 

 Потім у приміщенні потрібно провести дезінфекцію; 

 Після знезараження приміщення можна повернути в 

негайне користування. 

 

Громадські місця (зал очікування, туалет): 

 Негайно необхідно очистити від будь-яких рідин (наприклад, 

кров або виділення); 

 Очистіть миючим та дезінфікуючим засобом якомога 

швидше;  

 Після закінчення процедури приміщення можна повернути в 

негайне користування; 

 Усі відходи слід вивезти з приміщення та перевести на 

карантин, поки не будуть відомі результати досліджень 

пацієнта; якщо у пацієнта підтверджено інфікування COVID-

19, скористайтеся допомогою місцевих органів охорони 

здоров'я щодо подальших дій. 

 

Коли інфікована людина може повернутися до нормальної 

діяльності? 

 

Нам не відомо! 



 

 

У США в Центрі контролю та профілактики захворювань (CDC) 

говорять, що не відомо, коли пацієнт перестає бути джерелом 

інфекції, але прийнятним є термін 14 днів, тому що він 

відноситься до інших коронавірусів. Однак незрозуміло, чи у CDC 

мають на увазі термін через 14 днів після появи симптомів або 

після усунення симптомів: порадьтеся про це з місцевими 

органами охорони здоров'я! 

 

Департамент охорони здоров'я Англії охоплює такі випадки: 

 Ті, хто подорожував із району категорії 1 та мають НЕГАТИВНІ 

результати дослідження: все одно повинні бути ізольованими 

(вдома) протягом 14 днів, а потім можуть повернутися до 

нормальної активності. Якщо з’являються нові симптоми, їх 

слід переоцінити та повторно перевірити через службу 111; 

 Ті, хто повертається з районів 2 категорії та мають негативні 

результати дослідження: залишаються вдома до тих пір, поки 

їх симптоми не зникнуть, АБО після завершення 14-денного 

періоду спостереження (що коротше). Якщо з’являються нові 

симптоми, їх слід переоцінити та повторно перевірити через 

службу 111; 

 Особа із COVID-19, яку можна виписувати: необхідні поради 

щодо самоізоляції. 

 

Відстеження контактних осіб 

 

Відповідальні за це особи, що надають медичну допомогу. 

Ідея полягає в тому, щоб визначити всіх, з ким пацієнт контактував, 

оцінити ризик для цих людей та, якщо це доцільно, 

зв'язатися/запропонувати поради/дослідження. 

Додаткова інформація доступна за посиланням: 

https://publichealthmatters.blog.gov.uk/2020/02/13/expert-

interview-what-is-contact-tracing/  

https://publichealthmatters.blog.gov.uk/2020/02/13/expert-interview-what-is-contact-tracing/
https://publichealthmatters.blog.gov.uk/2020/02/13/expert-interview-what-is-contact-tracing/


 

 

 

Працівники та персонал медичного закладу: коли персонал 

необхідно усунути від роботи? 

 

Порада щодо дій у разі, якщо ваш персонал має відповідні дані 

епідеміологічного анамнезу (подорожі, побутовий контакт) або 

можливість інфікування COVID-19 під час роботи: 

https://www.gov.uk/government/publications/novel-coronavirus-

2019-ncov-guidance-for-healthcare-providers-with-staff-who-have-

travelled-to-china/guidance-for-healthcare-providers-healthcare-

workers-who-have-travelled-to-china. 

 

Медичний працівник 

без ознак 

захворювання, що 

контактував із 

джерелом інфекції 

протягом останніх 14 

днів 

Усунення від роботи 

на 14 днів? 

Інші заходи 

Інфікування під час подорожі 

Подорож до 

визначених 

країн/районів 

категорії 1: (на час 

друку, але це може 

швидко змінитися) 

конкретні райони в 

Китаї, Ірані, Кореї та 

італійських містах, які 

перебувають у 

карантинному 

режимі. 

Так  Самоізоляція вдома 

протягом 14-ти днів 

після повернення до 

Великобританії. 

Подорож до 

визначених 

країн/районів 

категорії 2: 

перевіряйте веб-

Ні  Інформуйте 

керівника служби 

охорони праці. 

Ніяких обмежень, 

якщо їх не 

https://www.gov.uk/government/publications/novel-coronavirus-2019-ncov-guidance-for-healthcare-providers-with-staff-who-have-travelled-to-china/guidance-for-healthcare-providers-healthcare-workers-who-have-travelled-to-china
https://www.gov.uk/government/publications/novel-coronavirus-2019-ncov-guidance-for-healthcare-providers-with-staff-who-have-travelled-to-china/guidance-for-healthcare-providers-healthcare-workers-who-have-travelled-to-china
https://www.gov.uk/government/publications/novel-coronavirus-2019-ncov-guidance-for-healthcare-providers-with-staff-who-have-travelled-to-china/guidance-for-healthcare-providers-healthcare-workers-who-have-travelled-to-china
https://www.gov.uk/government/publications/novel-coronavirus-2019-ncov-guidance-for-healthcare-providers-with-staff-who-have-travelled-to-china/guidance-for-healthcare-providers-healthcare-workers-who-have-travelled-to-china


 

 

сайт щодо 

швидкості 

розповсюдження 

вірусу, категорія 

включає решту 

Китаю, більшу 

частину Далекого 

Сходу (включаючи 

Японію) та всю Італію 

(за винятком 

районів, що 

знаходяться в 

режимі карантину). 

рекомендують 

працівники, 

роботодавці або 

місцеві органи 

охорони здоров'я. 

Контакт із 

підтвердженим 

випадком 

інфікування у будь-

якій країні. 

Так  Самоізоляція вдома 

протягом 14-ти днів 

після повернення до 

Великобританії. 

Інфікування у робочий час 

Контакт із пацієнтом 

із проявами 

захворювання та 

можливим 

інфікуванням під час 

використання 

рекомендованих ЗІЗ 

без порушень. 

Ні Немає обмежень. 

Контакт із пацієнтом 

із підтвердженою 

інфекцією під час 

використання 

рекомендованих ЗІЗ 

без порушень. 

Ні Немає обмежень.  

Контакт із пацієнтом 

із проявами 

захворювання та 

можливим 

інфікуванням без 

використання 

рекомендованих 

ЗІЗ. 

Ні Ніяких обмежень, 

але пасивне 

спостереження 

протягом 14 днів 

після останнього 

контакту з 

джерелом інфекції. 

Контакт із пацієнтом Так Усунення від роботи 



 

 

із підтвердженою 

інфекцією без 

використання 

рекомендованих 

ЗІЗ. 

та самоізоляція 

може бути 

рекомендована за 

певних обставин на 

основі оцінки ризику 

з боку охорони 

праці, роботодавців 

або місцевих 

органів охорони 

здоров'я. 

Інфікування у 

закладі охорони 

здоров’я 

(наприклад, робота 

в галузі охорони 

здоров’я, прийом 

або відвідування 

лікарні) у визначених 

країнах/регіонах 

категорії 2. 

Так (від останнього 

контакту працівника 

із джерелом 

інфекції) 

Самоізоляція вдома 

протягом 14 днів 

після останнього 

контакту (команда 

охорони здоров'я 

проконсультує 

щодо подальших 

дій) 

Інші шляхи інфікування, включаючи контактно-побутовий 

механізм 

Контакт із особою 

при підозрі на 

інфекцію 

Ні  Ніяких інших 

обмежень, якщо їх 

не рекомендують 

працівники охорони 

здоров'я, 

роботодавці або 

місцеві органи 

охорони здоров'я. 

Контакт із особою 

при підтвердженій 

інфекції 

Так  Усунення від роботи 

та самоізоляція 

може бути 

рекомендована за 

певних обставин на 

основі оцінки ризику 

з боку охорони 

праці, роботодавців 

або місцевих 

органів охорони 

здоров'я. 

 



 

 

Що передбачає самоізоляція? 

На практиці це означає: 

 Перебувати вдома, уникаючи контактів з іншими людьми; 

 Не ходити на роботу, до школи чи громадських закладів; 

 Не користуватися громадським транспортом (включаючи 

таксі); 

 Уникати відвідувачів вашого будинку. 

 Допомога друзів, членів сім'ї або служб доставки виконати 

доручення для вас, наприклад, придбання продуктів, ліків 

або виконання інших покупок. 

 Не відвідувати лікаря загальної практики/відвідувати 

медичний заклад, не домовившись про це заздалегідь по 

телефону. 

 

Більш детальна інформація тут: 

https://www.gov.uk/government/publications/wuhan-novel-

coronavirus-self-isolation-for-patients-undergoing-testing/advice-

sheet-home-isolation. 

 

Корисні посилання 

 

Для лікарів первинної ланки: 

Основні рекомендації для лікарів загальної практики на веб-сайті 

NHS: https://www.england.nhs.uk/coronavirus/primary-care/ 

Ключові аспекти від NHS Англії з усіма ресурсами: 

https://www.england.nhs.uk/coronavirus/primary-care/ (у 

Шотландії, Уельсу та Ірландії, будь ласка, дотримуйтесь власних 

рекомендацій, якщо випадки не схожі). 

СОП на наступному веб-сайті були основою цього резюме; вони 

будуть регулярно оновлюватися, тому, будь ласка, слідкуйте за 

https://www.england.nhs.uk/wp-
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https://www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2020/02/20200305-COVID-19-PRIMARY-CARE-SOP-GP-PUBLICATION-V1.1.pdf


 

 

content/uploads/2020/02/20200305-COVID-19-PRIMARY-CARE-SOP-

GP-PUBLICATION-V1.1.pdf. 

Основна інформація для лікарів загальної практики на веб-сайті 

gov.uk: https://www.gov.uk/government/publications/wn-cov-

guidance-for-primary-care/wn-cov-interim-guidance-for-primary-

care 

Сторінка Королівського коледжу лікарів загальної практики 

(містить підказки для працівників приймального відділення та 

брошуру для пацієнтів, що перебувають в ізоляції в хірургічному 

відділенні): https://www.rcgp.org.uk/policy/rcgp-policy-areas/covid-

19-coronavirus.aspx 

Ресурси щодо COVID від Департаменту охорони здоров'я 

Великобританії можна завантажити тут: зареєструйтесь за 

адресою https://campaignresources.phe.gov.uk/resources, 

https://campaignresources.phe.gov.uk/resources/campaigns/101-

coronavirus-. 

Для пацієнтів 

Основні рекомендації для пацієнтів на веб-сайті NHS: 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/. 

Перевірка на наявність симптомів коронавірусу доступна тут: 

https://111.nhs.uk/covid-19. 

 

Джерело: https://bit.ly/33bly33 

Переклад: Аліна Онищук 
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