
Заходи безпеки під час надання 
послуг хворим на ТБ в умовах 

короновірусної інфекції  COVID -19

Частина ІІІ. Профілактичні заходи 
при туберкульозі та COVID-19 



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.
      При наявності бактеріовиділення у клієнта слід 

використовувати респіратор класу захисту не нижче 
FFP2. 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.







Покрокові рекомендації з надягання  
респіратора

1. Заведіть гумові смужки на 
лицьову сторону респіратора

2. Закладіть долоню під смужки 
респіратора.  Повністю розведіть 
верхнє та нижнє крильця



Покрокові рекомендації з надягання  
респіратора

3. Прикладіть респіратор до 
обличчя

4. Розташуйте нижню гумову 
смужку нижче вух



верхнього та нижнього крилець респіратора 5. 
Верхню смужку — на потилицю. Слідкуйте, 
щоб смужки не перехрещувались. 
Відрегулюйте положення, щоб вони 
комфортно та щільно закривали перенісся та 
підборіддя. Впевніться,що крильця не 
загортаються всередину респіратора

6. Верхню смужку — на потилицю. 
Слідкуйте, щоб смужки не 
перехрещувались. Відрегулюйте 
положення верхнього та нижнього 
крилець респіратора, щоб вони 
комфортно та щільно закривали 
перенісся та підборіддя. Впевніться, що 
крильця не загортаються всередину 
респіратора

Покрокові рекомендації з надягання  
респіратора



Покрокові рекомендації з надягання  
респіратора

7. Розрівняйте респіратор на підборідді та 
щоках. Зробивши декілька швидких вдихів та 
видихів, перевірте, чи між респіратором та 
шкірою не просочується повітря



Самостійна перевірка щільності 
прилягання респіраторів

• Проводиться працівником при кожному  
використанні:

• Долоні скласти човником по крилах носу, 
натиснуту на носову пластину та енергійно 
видихнути (якщо респіратор без клапану видоху) 
або різко вдихнути (якщо респіратор з клапаном).

• У разі просочування повітря через бічні створи 
біля носа, треба сильніше притиснути носову 
пластину респіратора.





Використання, догляд і утилізація

 Респіратори не підлягають очищенню, дезінфекції, 
ремонту і т.інш.

 Респіратори можуть використовуватись повторно, 
коли вони:
- забезпечують щільне прилягання до обличчя;
- не пошкоджені і не деформовані;
- не контаміновані або не забрудненні.

 Зберігати в сухому місці.
 Утилізувати разом з інфікованими медичними 

відходами відповідно до діючих інструкцій з  
утилізації.



Обробка УФО



• Пам’ятайте, що найбільшу небезпеку несе 
інфекційний аерозоль від пацієнта, що виділяється 
під час кашлю чи розмови.

• Контроль прийому протитуберкульозних 
препаратів краще здійснювати на відкритому 
повітрі, потоки якого мають йти від надавача 
послуг до пацієнта. 

Додаткові поради для надавачів послуг 
хворим на ТБ



• Якщо клієнт приймає протитуберкульозні 
препарати у приміщенні (вдома, на роботі) 
надавач послуг має попросити провітрити 
приміщення за 30 хвилин до його приходу.

• При відвідуванні клієнта надавач послуг має 
відчиняти вікно для якісного провітрювання.

• При наявності бактеріовиділення у клієнта слід 
використовувати респіратор класу захисту не 
нижче FFP2.

Додаткові поради для надавачів послуг 
хворим на ТБ



Таким чином, при наданні ДОТ - послуг
 в умовах карантину з COVID-19 

необхідно:
• носити маски 
• дотримуватися соціальної дистанції не менше 2 м 

до клієнта
• користуватися спиртовмісними  антисептиками
• регулярно мити руки  
• не торкатися очей та обличчя руками





Дякуємо за увагу!
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