
Заходи безпеки в умовах 
короновірусної інфекції  

COVID -19



Епідемічний процес інфекційного 
захворювання

     Це безперервний процес взаємодії двух 
популяцій – збудника–паразита та хазяїна-
людини, що проявляється при певних соціальних 
та природних умовах, супроводжується 
поширенням інфекційних захворювань серед 
людей та забезпечує збереження збудника у 
природі як біологічного виду 

  Епідеміологія.
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 Епідемічний процес виникає і 
підтримується тільки за умови 

спільних дій первинних рушійних 
сил 

(3-ох ланок) епідемічного ланцюга



Три ланки епідемічного процесу
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Джерелом збудника інфекційної хвороби є 
заражений  організм людини або  тварини 
(хворий, а іноді здоровий).

 Механізм передачі – еволюційно сформована 
здатність збудника інфекційної хвороби 
пересуватися від першої до третьої  ланки 
епідемічного процесу.



Фази аерогенного механізму передачі

І фаза  - виділення збудника з організму, відбувається 
під час  видоху, розмови, чхання, кашлю

ІІ фаза - знаходження збудника у навколишньому 
середовищі

ІІІ фаза -  проникнення збудника в організм людини, 
відбувається на фізіологічному вдиху 



Аерогенний механізм передачі - хвора людина 
виділяє збудник під час кашлю, чханні, розмові, який 

знаходиться у краплях різного розміру. 



Що відбувається з краплями 
у навколишньому середовищі?

• Великі (> 140 мкм) краплі відносно швидко осідають на 
поверхню, після чого вони становлять менший ризик, 
ніж в підвішеному стані, тому що їх неможливо 
вдихнути

• Частинки менше <140 мкм випаровуються через 2 сек. - 
1/100 сек. утворюючи краплинні ядерця(~5мкм)

• Дуже маленькі інфекційні ядерця (1,0 мкм) осідають зі 
швидкістю 0,0035 cм/с або 3м за 24 години!



Особливості аерогенного 
механізму передачі

 Повітряно-крапельний або 
крапельний – зараження 

відбувається при попаданні в 
організм “великих” крапель,  які 
потрапляють у верхні дихальні 

шляхи
 Аерозольний - зараження 
відбувається при попаданні в 

організм дрібних крапель 
(краплинні ядерця 1-5 мкм), які 
потрапляють  у нижні дихальні 

шляхи

Має декілька шляхів 
передачі збудника в 
залежності від розміру 
крапель, в яких 
знаходиться  збудник, 
що виділяються при 
кашлі, чханні, розмові 
хворої людини 
(основні):



Симптоми COVID-19 

• гарячка;
• кашель;
• задишка (ускладнене дихання);
• в деяких випадках - діарея або кон'юнктивіт.

Симптоми можуть проявитися через 2–14 днів 
після зараження новим коронавірусом. 
Новий штам коронавірусу може викликати тяжку 
форму пневмонії. В цьому його небезпека.
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5% 
критичні

14% тяжкі

81% легкі

Source: China CDC Weekly submitted 14.02.20 
  

Форми захворювання COVID-19



Шляхи передачі COVID-19

Крапельний Контактний 



Особливості передачі COVID-19?

Крапельний шлях Контактний шлях 

передача від 
людини до людини 
під час кашлю або 
чхання у тісному 
контакті, коли 
утворюються краплі 
діаметром понад 5 
мкм

коли вірус потрапляє на слизові 
оболонки носа, очей через руки 

або інші предмети (хустинку, 
рукавиці) після торкання до 

об'єктів (тварин, м'яса, риби, 
дверних ручок, поручнів), 

забруднених виділеннями з 
дихальних шляхів хворого чи 

інфікованого







Інфекційний контроль   
 Інфекційний Контроль (ІК) - система організаційних, 

профілактичних і протиепідемічних заходів,  та 
спрямована на попередження виникнення і 
поширення інфекційних захворювань

 Протиепідемічні заходи проводять у разі виникнення 
(виявлення) інфекційної хвороби. Профілактичні - 
постійно, незалежно від наявності або відсутності 
інфекційного хворого.



Компоненти інфекційного контролю  



Адміністративні заходи
• своєчасна діагностика хворих 

• ізоляція хворих

• введення обмежувальних заходів 

• уникнення близького контакту

• навчання заходам профілактики



Заходи, направлені на розрив механізму 
передачі

1. Крапельний та аерозольний  шляхи:
 вентиляція (провітрювання)
 знезараження повітря  УФО



Заходи, направлені на розрив механізму 
передачі

2. Контактний шлях:
• дезінфекція поверхонь (хімічна, фізична) 



Обробка рук



Миття рук з милом

• тривалість процедури — 20–40 с;
 вода має бути теплою (комфортної температури), 

а не холодною чи гарячою;
• це - обов’язкова процедура, якщо:

•  руки видимо забруднені, 
• після приходу з вулиці, 
• перед прийомом їжі, 
• після відвідування туалету, 
• якщо відсутній антисептик для рук.



Обробка рук спиртовмісним антисептиком:

• спиртовмісний антисептик для рук — розчин із 
вмістом спирту 60–80%;

 антисептик має покривати всю поверхню шкіри рук (в 
середньому на одну обробку слід використовувати 
не менше 3 мл розчину, а це 24–27 «пшиків» 
кишеньковим диспенсером, тому рекомендовано 
його просто наливати в долоню);

• тривалість обробки — близько 30 с;
• обов’язкова процедура в разі будь-яких контактів із 

(потенційно) забрудненими об’єктами.









Індивідуальний респіраторний захист

Використання масок Використання респіраторів



У яких випадках слід носити маску за 
рекомендаціями ВООЗ

 Надягніть маску, якщо ви кашляєте або чхаєте.

 Здоровим людям носити маску слід, тільки якщо вони 
надають допомогу людині з підозрою на інфекцію COVID 
2019.

 Маски є ефективним засобом тільки в комбінації з 
регулярною обробкою рук спиртовмісним антисептиком 
або водою з милом.

 При перебуванні у загальних закритих 
приміщеннях використовувати захисну маску 
для додаткового захисту ! 



Використовуйте маску правильно:

 вона має покривати ніс і рот;
 вона має щільно прилягати, без відступів по краях;
 заміняйте маску, щойно вона стала вологою;
 не чіпайте зовнішню частину маски руками, а 

якщо доторкнулися, помийте руки з милом чи 
обробіть спиртовмісним антисептиком;

 не використовуйте маску повторно.



Як надягати, використовувати, знімати і 
утилізувати маску

• Перед тим як надіти маску, обробіть руки спиртовмісним 
засобом або вимийте їх з милом.

• Одягніть маску так, щоб вона закривала ніс і рот без зазорів між 
обличчям і маскою.

• Не торкайтеся маски під час використання; в разі дотику 
обробіть руки спиртовмісним засобом або вимийте їх з милом.

• Як тільки маска стає вологою, замініть її на нову, і не 
використовуйте одноразові маски повторно.

• Щоб зняти маску: зніміть маску, тримаючись за гумки ззаду (не 
торкаючись до передньої частини маски); і відразу ж викиньте у 
контейнер для відходів; обробіть руки спиртовмісним засобом 
або вимийте їх з милом.



У яких випадках слід носити респіратор
• Респіратор - виріб для захисту органів дихання від 

попадання: пилу, аерозолів та інших забруднювачів.
 Перед використанням респіратору пройти Fit - test 

(тест на щільність прилягання респіратора до 
обличчя). Якщо у вас густа борода або вуса – 
використання респіратору немає сенсу. 

 Перед тим, як одягнути респіратор, необхідно 
помити руки з милом або використати 
антисептичний засіб.
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