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ВСТУП 

Згідно з Угодою про асоціацію між Україною та ЄС (Розділ V, Глава 22 «Громадське 

здоров’я»), що набрав повної чинності 1 вересня 2017 року, Україна взяла на себе 

зобов’язання привести свою правову та інституційну базу у відповідність до практик 

ЄС. 

Проєкт «Надання підтримки Україні у розвитку сучасної системи громадського 

здоров’я» працює для надання підтримки в модернізації та розвитку стійкої системи 

громадського здоров’я, яка би могла забезпечити профілактику захворювань та 

стандарти контролю, що відповідають законодавству, вимогам та практикам ЄС. За 

підтримки проєкту здійснюється переклад настанов, рекомендацій, інструкцій, 

регламентів міжнародних та європейських організацій у сфері громадського здоров’я 

та системи безпеки крові. 

Проєкт фінансується Європейським Союзом і впроваджується компанією GFA 

Consulting Group GmbH, Гамбург, у консорціумі з Інститутом охорони здоров’я і 

соціального забезпечення Фінляндії, Гельсінкі. Проєкт підтримує консолідацію та 

розширення можливостей Центру громадського здоров’я Міністерства охорони 

здоров’я України (ЦГЗУ) та створення сучасної системи безпеки крові в Україні. 
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Сфера дії цього документа 

Цей документ містить вказівки щодо заходів профілактики та контролю інфекції 

(ПКІ) постачальникам медичних послуг на території Європейського 

Союзу/Європейської економічної зони (ЄС/ЄЕЗ) та Сполученого Королівства з метою 

запобігання інфікуванню COVID-19. 

Цільова аудиторія  

Медичні працівники в закладах загальної лікувальної практики, клініках первинної 

медичної допомоги, стоматологічних кабінетах/клініках та аптеках на території 

ЄС/ЄЕЗ та Сполученого Королівства. 

Загальна інформація 

Станом на 12 жовтня у країнах ЄС/ЄЕЗ та Сполученому Королівстві було 

зареєстровано 4 121 025 випадків COVID-19, у тому числі 195 641 смертельних 

випадків [1]. Рівні повідомлень про про випадки захворювання на COVID-19 постійно 

зростали в ЄС/ЄЕЗ та Великобританії з серпня 2020 року [2]. Поточна епідемічна 

ситуація у багатьох країнах викликає занепокоєння, оскільки вона створює  

підвищений ризик  інфікування COVID-19 для вразливих осіб, тобто осіб, що мають  

фактори ризику тяжкої  форми COVID-19,  наприклад, літні люди та медичні 

працівники, особливо в галузі первинної медичної допомоги. Детальна інформація 

про випадки захворювання на COVID-19, про які повідомлялося на сьогоднішній 

день, доступна на спеціальній веб-сторінці ЄЦКЗ [3]. 

Заходи профілактики та контролю інфекції (ПКІ) мають вирішальне значення для 

захисту функціонування медичних служб на всіх рівнях та пом'якшення впливу на 

вразливі верстви населення. Хоча заходи щодо можливих випадків захворювання 

на COVID-19 зазвичай продиктовані національною політикою щодо конкретних 

закладів охорони здоров'я, передача захворювання в громаді в даний час широко 

поширена в більшості країн ЄС/ЄЕЗ та Сполученому Королівстві. Як результат, 

постачальники первинних медичних послуг у громаді, такі як лікарі загальної 

практики, стоматологи та фармацевти, ризикують захворіти на COVID-19. 

Вважається, що у більшості випадків коронавіруси передаються від людини до 

людини  повітряно-краплинним шляхом,  коли респіраторні краплинки або аерозолі, 

що утворюються під час кашлю та розмови вдихаються чи відкладаються  на 

поверхні слизових оболонок. Об’єм аерозолю можуть збільшувати  медичні 

процедури, під час яких генерується аерозоль. Інфікування через контакт із будь-

якими предметами забрудненими SARS-CoV-2, також вважається можливим, хоча це 
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ще не було задокументовано щодо SARS-CoV-2, а культивований SARS-CoV-2 не був 

виділений з  предметів навколишнього середовища при дослідженнях у клінічних 

умовах [4,5]. SARS -CoV-2 виявлено в респіраторних зразках та зразках  фекалій. 

РНК SARS-CoV-2, хоча і рідко, також була виявлена в зразках крові, але даних про 

передачу SARS-CoV-2 через контакт з кров'ю немає [6]. Відносна роль респіраторних 

крапель, аерозолів та будь-яких  предметів забруднених SARS-CoV-2 і можливість 

передачі SARS-CoV-2 на різних стадіях захворювання залишаються незрозумілими. 

Тому слід бути обережним беручи до уваги ці фактори [7]. 

З'являється все більше доказів того, що особи з легкими симптомами або з 

відсутністю симптомів сприяють поширенню COVID-19 [8-10]. З багатьох установ 

повідомлялося про безсимптомні випадки COVID-19, що були лабораторно 

підтверджені [11-14]. Нещодавній огляд семи досліджень з незначним або відсутнім 

упередженням оцінив цю частку в 31%, з інтервалом прогнозування від 24 до 38% 

[10]. У двох дослідженнях було виявлено, що вірусне навантаження та ймовірність 

культивування життєздатного вірусу SARS-CoV-2 є схожим у симптоматичних та 

безсимптомних осіб, що вказує на те, що безсимптомні особи є джерелом передачі 

SARS-CoV-2 [15,16]. 

Крім того, була добре задокументована можливість передачі SARS-CoV-2 на до 

симптомній стадії COVID-19 [17-21]. Кілька досліджень показали, що вторинні 

передачі від нульового пацієнта можуть відбуватися за три дні до появи симптомів 

в  нього [17,22-24]. Частка до симптомних передач із усіх випадків передачі від 

нульового пацієнта оцінюється у 37% (95% довірчий інтервал (ДІ) 16–52%) [25] та 

44% [23]. Через важливість без симптомних та до симптомних осіб при передачі 

COVID-19, ВООЗ рекомендувала, щоб у районах із передачею COVID-19 у громаді, 

всі медичні працівники, включаючи медичних працівників громадських установ 

охорони здоров’я та осіб, що доглядають за хворими, які працюють у клінічних 

зонах, повинні постійно носити медичну маску під час виконання  рутинних 

обов’язків протягом усієї зміни [23]. 

Недавній систематичний огляд та мета-аналіз підрахували, що респіратори FFP2/3 

можуть мати сильніший захисний ефект, ніж медичні маски для обличчя [26]. Однак 

цей висновок базувався на обмеженій кількості спостережних досліджень, і автори 

надали цьому висновку низький рівень визначеності. Тому незрозуміло, чи 

забезпечують респіратори FFP2/3 кращий захист від інших коронавірусів та інших 

респіраторних вірусів, таких як грип, ніж медичні маски для обличчя, [27,28]. Отже, 

раціональний підхід до використання засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) у разі 

широко розповсюдженої передачі захворювання у спільноті та дефіциту ЗІЗ вимагає, 

щоб респіратори FFP2/3 стали пріоритетними для використання під час тих заходів, 
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які мають більш високий передбачуваний ризик передачі SARS -CoV-2, такі як 

процедури генерації аерозолю (ПГА) 

Загальні вказівки щодо профілактики та 
контролю інфекції  

Усі заклади та медичні установи, що працюють у громаді, повинні розглянути 

можливість проведення таких заходів. 

Навчання: 

• Увесь медичний персонал, що працює у  закладах загальної практики та 

сімейної медицини , стоматологічних кабінетах/клініках та аптечних 

установах, повинен бути проінформований та навчений: 

o практиці гігієни рук; 

o практиці гігієни дихання; 

o правилам використання ЗІЗ; 

o рекомендаціям щодо фізичного дистанціювання; 

o практиці чищення та дезінфекції; 

o симптомам COVID-19 (кашель, лихоманка, біль у горлі, міалгія та 

слабкість, утруднене дихання, діарея, нудота та блювота, втрата 

смаку та/або запаху); 

o інформації про ризик передачі COVID-19 від безсимптомних та до 

симптомних осіб; 

o всім діючим внутрішнім процедурам, пов’язаним з COVID-19, 

включаючи процедури, яких слід дотримуватися при виявленні 

можливого випадку інфікування ( маршрути пацієнтів з 

підтвердженими/ймовірними випадками, щоб уникнути контакту з 

незараженими пацієнтами та персоналом). 

o вказівки щодо самоізоляції при симптомах COVID-19. 

• Треба також розглянути питання підготовки нового персоналу та 

підвищення кваліфікації для діючого персоналу за вищевказаними 

пунктами. 

Заходи профілактики та контролю інфекції: 

• У  закладах охорони здоров’я розгляньте можливість призначення особи, 

відповідальної за заходи профілактики та контролю за інфекцією (ПКІ). 

Слід розробити місцеві процедури  профілактики та лікування COVID-19 та 

зробити їх доступними для персоналу. 
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• Повинен бути створений механізм оновлення цих процедур відповідно до 

останніх рекомендацій/доказів, та механізм оповіщення  для всього 

персоналу про оновлення процедур . 

• Розгляньте можливість встановлення скляних або пластикових панелей на 

аптечних прилавках, на стійках реєстрації або в консультаційних кабінетах, 

як захист від  респіраторних крапель. Якщо це недоступно або неможливо, 

розгляньте можливість використання щитків/козирків для захисту очей. 

Встановлення скляних/пластикових панелей або використання 

щитків/козирків не звільняє пацієнтів/відвідувачів та надавачів  медичних 

послуг/медичний персонал від дотримання  фізичного дистанціювання та 

від використання масок для обличчя, де це вказано (див. Нижче). 

• Фізична відстань (щонайменше 1,5 метра, в ідеалі - два метри) між 

пацієнтами/відвідувачами та надавачами  медичних послуг/медичним 

персоналом, повинна дотримуватися, наприклад, в аптеках або на стійці 

реєстрації закладів охорони здоров’я, стоматологічних кабінетів/клінік. 

Розгляньте маркування на  підлозі чи  на поверхнях, яке було б вказівкою  

на фізичну відстань, якої потрібно дотримуватись. 

• Носіння масок для обличчя пацієнтами/відвідувачами та надавачами  

медичних послуг/медичним персоналом слід постійно ретельно 

дотримуватись, як засіб контролю джерел зараження та для особистого 

захисту. Зокрема, маски для особистого захисту повинні використовувати 

особи, які належать до вразливих груп, наприклад, до осіб похилого віку 

чи до осіб з супутніми захворюваннями [23]. 

• Гігієна рук повинна часто та ретельно виконуватися персоналом, 

пацієнтами та відвідувачами. Повинен бути забезпечений легкий доступ до 

місць, де можна помити руки. Місця, де можна помити руки, мають буди 

добре помітними, розташовуватись в різних зонах закладу,  мають бути 

обладнані  засобами для миття рук, одноразовими паперовими рушниками 

та  антисептиками на основі спирту.  Повинні бути вивішені 

листівки/плакати про гігієну рук та про те, як її правильно виконувати 

(наприклад, в кімнатах прибуття, у кімнатах очікування, в туалетах). 

• Слід неухильно дотримуватися респіраторної гігієни, включаючи належний 

етикет при кашлі. При чханні чи кашлі слід використовувати  серветку або 

чхати чи кашляти в згин ліктя. Якщо використовується серветка, то вона 

не має використовуватися багаторазово, після використання її слід  

акуратно утилізувати з подальшою гігієною рук.  

• ЗІЗ мають бути доступними в достатній кількості та різних розмірів. 
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• Поверхні, яких часто торкаються, слід регулярно мити нейтральним 

миючим засобом. 

• Збільшення кількості повітрообмінів на годину зменшує ризик передачі 

SARS-CoV-2 у закритих приміщеннях. Цього можна досягти природною 

вентиляцією (наприклад, провітрюванням) або механічною вентиляцією, 

залежно від закладу [29]. 

Міркування щодо кадрового забезпечення та робочих 

місць: 

• Проведіть оцінку потреб на основі вищезазначених заходів ПКІ; при 

необхідності розгляньте можливість збільшення кількості персоналу, щоб 

впоратись із потоком пацієнтів. Нестача персоналу може вплинути на 

рівень стресу та дотримання заходів ПІК. Отже, необхідно розробити план 

дій на випадок понаднормової завантаженості персоналу та передбачити 

можливі відпустки через хворобу. 

• Персоналу, який має симптоми, сумісні з COVID-19, слід дозволити 

припинити роботу або не звітувати про роботу, самоізолюватись вдома, а 

також порадити, відповідно до національних процедур, звернутися до 

закладів охорони здоров’я, наприклад для тестування або у разі погіршання 

самопочуття. 

• Повинні бути розглянуті потреби психологічного здоров'я персоналу та за 

необхідності має бути  надана психологічна  допомога тим хто її потребує. 

• Там, де це можливо, слід розглянути механізм організації та розподілу 

роботи дистанційно, а також механізм забезпечення персоналу необхідним 

обладнанням для віддаленого виконання своїх звичайних обов’язків. 

• Персонал, присутність якого не є абсолютно необхідною для роботи 

клініки/ведення практики, та працівники, які знаходяться на карантині, але 

здорові та працездатні, можуть бути призначені для допомоги в наданні 

дистанційних медичних послуг, якщо вони пропонуються. 

• Наскільки це можливо, бажано, щоб персонал із супутніми захворюваннями 

(наприклад, імунодефіцит, діабет тощо)  виконував заходи, під час яких 

практично не має контакту із пацієнтами/відвідувачами (наприклад, 

консультації по телефону, ведення електронної пошти або онлайн-

консультація).  

• Має бути розглянута можливість використання електронних пристроїв 

(комп’ютеризація процедур, телемедицина тощо), безконтактних 

пристроїв, зменшення кількості  паперової медичної документації,  

запровадження або перегляд процедур для зменшення фізичного контакту 
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з пацієнтами / відвідувачами без шкоди для якості пропонованих медичних 

послуг. Дані, що збираються та зберігаються, повинні відповідати 

Загальному регламенту захисту даних 2016/679 [30] Європейського 

парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб при 

обробці персональних даних та про вільне переміщення таких даних. 

• Повинен бути розроблений план відстеження та контролю використання 

ключових запасів (наприклад, ЗІЗ, засобів для очищення та дезінфекції, 

спиртових антисептиків для рук), щоб уникнути зловживання та/або 

надмірного використання обмежених ресурсів. 

• Якщо можливо, матеріали, предмети та пристрої слід зберігати таким 

чином, щоб полегшити додаткове прибирання навколишнього середовища, 

наприклад, у чистому приміщенні для зберігання. Про це потрібно 

проінформувати персонал та нагадувати їм про використання чистих 

приміщень для зберігання. 

Лікарі загальної практики та лікарі інших 
спеціалізацій в закладах первинної медичної 
допомоги 

Наступна порада викладає принципи розробки більш індивідуального керівництва 

чи операційних процедур для зменшення ризику передачі COVID-19 в закладах 

загальної практики та інших клініках постачальників  послуг первинної медичної 

допомоги в громаді (наприклад, лікарі-терапевти, педіатри тощо). Організація клінік 

загальної лікарської  практики значно варіюється  по всій Європі, починаючи від 

індивідуальних практик, групових практик з двома-трьома лікарями загальної 

практики до великих громадських медичних центрів із мультидисциплінарними 

групами [31,32]. Крім того, у декількох країнах запроваджена система медичного 

сортування, яка направляє пацієнтів із симптомами, сумісними з COVID-19, до 

централізованих лікувальних центрів COVID-19, робота в яких ведеться медичними 

бригадами, до яких також входять лікарі загальної практики. 

Роль лікарів загальної практики у контролі поширення COVID-19 у громаді є 

важливою, оскільки вони відіграють ключову роль у тестуванні на SARS -CoV-2 та 

відстеженні контактів. Лікарі загальної практики вирішують, чи  будуть можливі 

випадки COVID-19, які до них звернулись,  тестуватись на SARS-CoV-2 і можуть 

ініціювати відстеження контактів через місцеві органи охорони здоров'я [33]. У 

громаді/установі первинної медичної допомоги тестування слід розширити, щоб 

охопити всіх або більшість пацієнтів, у яких виявляються симптоми гострих 
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респіраторних інфекцій, сумісних з COVID-19, у тому числі в зимовий сезон, коли 

кількість інфекційних респіраторних захворювань збільшується. 

Крім того, слід забезпечити безперервність  лікування інших захворювань, крім 

COVID-19, щоб уникнути негативних наслідків заходів щодо запобігання передачі 

COVID-19 [34]. Є кілька повідомлень з європейських країн та США про зменшення 

кількості пацієнтів, які отримували лікування гострого інфаркту міокарда, приблизно 

на 50% під час пандемії COVID-19 [35]. Повідомлялося про подібне зниження 

діагностики найпоширеніших видів раку [36]. Крім того, повідомляється про 

збільшення випадків поза лікарняної зупинки серця, що може бути пов’язано з 

неоптимальним лікуванням гострих серцевих проблем [37]. Причиною цих 

спостережень є, швидше за все, те, що пацієнти уникали або відкладали звернення 

за медичною допомогою через страх заразитися COVID-19 або через те, що їм не 

рекомендували звертатися за медичними послугами, які не були нагальними через 

побоювання щодо поширення COVID-19 в закладах охорони здоров’я та вплив 

COVID-19 на наявність лікарняних ліжок. 

Міркування щодо медичних кадрів: 

• Якщо можливо та підтримується національною законодавчою базою, слід 

розглянути можливість проведення первинної клінічної оцінки по телефону 

або через Інтернет (наприклад, консультації, заповнення рецептів,  

повторні консультації тощо). Слід  підтримувати практику самостійного 

відбору зразків пацієнтами та безпечну доставку зразків від  можливих 

випадків. 

• Якщо це можливо та підтримується національною законодавчою базою, 

огляд пацієнтів  -  можливих  випадків COVID-19, які потребують медичної 

допомоги у закладах первинної медичної допомоги, може проводитися у 

спеціальних, переважно централізованих оглядових центрах, у яких 

працює по одному лікарю загальної практики на кожну область медицини. 

Це допомагає оптимізувати практики ПКІ та зберегти ресурси. 

• Якщо огляд пацієнтів первинної медичної допомоги здійснюється за 

децентралізованим підходом,  медичні працівники можуть бути розподілені 

на дві різні групи: перша опікується симптоматичними хворими на COVID-

19, а інша - всіма іншими пацієнтами. 

• Усі лікарі загальної практики повинні бути ознайомлені з протоколами щодо 

заходів ПКІ COVID-19, діагностичними методами, лікуванням, правилами 

спостереження, повідомлення про випадки захворювання та відстеження 

контактів. 
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До прибуття пацієнта: 

• Пацієнти повинні бути проінформовані про ознаки та симптоми COVID-19 

та в ідеалі до візиту мають зателефонувати до лікаря загальної практики. 

• Через важливість раннього виявлення легких випадків COVID-19 та 

відстеження контактів, пацієнти з легкими симптомами потребують 

тестування, залежно від національної політики. У пацієнта можна відібрати 

зразки для  тестування безпосередньо в кабінеті лікаря загальної практики 

або можна направити на тестування до централізованих оглядових центрів. 

Зразки, відібрані самим пацієнтом шляхом самостійного мазка у поєднанні 

з безпечним перевезенням до визначеного закладу тестування, є 

альтернативою. 

• Пацієнти, які звертаються за послугами первинної медичної допомоги, та 

які  проживають в одному домогосподарстві з тим, хто  має симптоми 

COVID-19, незалежно від того, чи у них самих  є симптоми чи ні, повинні 

дотримуватися тих самих процедур, що й пацієнти з COVID-19, які  

звертаються для очної лікарської консультації.  

• Для пацієнтів, які належать до вразливих категорій населення слід 

розглянути можливість надання  медичних послуг на дому. 

• Якщо національна політика не вимагає тестування для пацієнтів, які мають 

слабкі симптоми, сумісні з COVID-19, для таких пацієнтів може не 

знадобитися очна консультація, і в цьому випадку їх слід проінформувати 

про подальші заходи: 

o Пацієнтам з легкими симптомами, сумісними з COVID-19, слід 

порадити само ізолюватись вдома, самостійно  моніторити симптоми 

та звертатися до органів охорони здоров’я, у разі їх погіршання , у 

відповідності до національних процедур. 

o Пацієнти з тяжкими симптомами, сумісними з COVID-19, повинні бути 

проінформовані про те, як отримати відповідну лікарняну допомогу. 

• Маломобільних пацієнтів та пацієнтів із спеціальними потребами не слід 

супроводжувати до кабінету лікаря/клініки загальної практики, якщо в 

цьому немає нагальної потреби.   Таким пацієнтам слід повідомити про те, 

що  після їхнього прибуття на стійку реєстрації,  супроводжуюча їх особа в 

подальшому має залишитися на стійці реєстрації та не супроводжувати 

пацієнта до кабінету лікаря. 

• Повинна існувати послуга з виписування рецепту на ліки без присутності 

пацієнта, особливо якщо це поновлення рецепту на ліки. 
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• Слід  записувати усіх медичних працівників, які контактували з можливими 

або підтвердженими випадками захворювання на COVID-19 та зберігати ці 

записи. 

Під час візиту пацієнта: 

• Слід розглянути окремі маршрути для пацієнтів, які пройшли медичне 

сортування та які  не пройшли його, залежно від структури, розміру та 

ресурсів кабінету лікаря/клініки загальної практики. Повинні існувати 

процедури відокремлення можливих хворих на COVID-19 від інших 

пацієнтів, якщо це дозволяють розміри та ресурси клініки. Такі процедури 

повинні включати  окремо виділений персонал, кімнати очікування та 

кімнати  для обстеження. 

• Якщо пацієнт пройшов дистанційне медичне сортування, і прийшов лише 

для тестування на COVID-19 та/або оксиметрію, слід розглянути 

можливість проведення всіх процедур безпосередньо за межами кабінету 

лікаря/клініки загальної практики. Наприклад, відбір зразків на тестування 

можна проводити в пацієнтів, які чекають у своїх машинах або в наметі біля 

будівлі. 

• Протягом сезону грипу, для подальшого відповідного клінічного ведення 

пацієнта та застосування відповідних заходів з громадського здоров’я, 

розгляньте можливість тестування пацієнтів з гострими респіраторними 

інфекціями, як на SARS -CoV-2, так і на грип (і, якщо можливо на інші 

респіраторні віруси, такі як риносинцитіальний вірус). 

• Відвідуючи кабінет лікаря/клініку загальної практики, пацієнти повинні 

завжди практикувати фізичне дистанціювання (не менше 1,5 метра) з 

іншими пацієнтами, що очікують на прийом лікаря. Ще кращою 

альтернативою є одночасне перебування в кімнаті очікування лише одного 

пацієнта. 

• У районах, де існує передача COVID-19 в громаді, пацієнти повинні носити 

маски для обличчя, як тільки вони входять до закладу охорони здоров’я, 

зокрема в  кімнату очікування. Всередині кабінету/клініки загальної 

практики пацієнти із симптомами, сумісними з COVID-19, повинні йти 

маршрутами для пацієнтів із симптомами COVID-19, одягаючи медичну 

маску для обличчя, щоб уникнути передачі COVID-19 іншим особам 

(контроль джерела). 

• Пацієнтів, які відвідують кабінет лікаря/клініку загальної практики, слід 

попросити виконати гігієну рук. Повинна бути доступна інформація про те, 
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як правильно її виконувати, а також  засоби для миття рук та/або розчин 

для рук на спиртовій основі повинні бути легко доступними. 

• Розгляньте можливість закриття у кімнатах очікування, де є дитячий 

майданчик або іграшки для дітей. Слід прибрати дитячі іграшки, журнали, 

книги чи інші несуттєві предмети, до яких можуть торкатися 

пацієнти/супроводжуючі. 

• Медичні працівники повинні носити ЗІЗ у таких ситуаціях: 

o під час проведення медичного сортування, обстеження або надання 

допомоги пацієнтам із симптомами, сумісними з COVID-19; 

o при проведенні процедур високого ризику (наприклад, фізичного 

огляду ротоглотки або мазка носоглотки) у пацієнтів із симптомами 

сумісними з COVID-19 або без них. 

• Запропонований набір ЗІЗ включає: 

o Респіратор FFP2/31 (або медична маска для обличчя, якщо бракує 

респіраторів FFP2/3), а також захисні окуляри або щиток для 

обличчя. 

o Окрім того, розгляньте можливість використання рукавичок та 

халату з довгими рукавами, особливо якщо існує ризик  експозиції з 

рідинами тіла пацієнта. 

Якщо персонал носить рукавички, їх слід міняти після кожного пацієнта, а також 

проводити ретельну гігієну рук перед надяганням та після зняття ЗІЗ. Якщо зміна 

рукавичок після кожного пацієнта не може бути гарантована, ретельна гігієна рук 

без використання рукавичок є кращою альтернативою аніж тривале 

використанням однієї пари рукавичок. 

Спостереження за пацієнтами та інформування: 

• Якщо у пацієнтів спостерігаються помірні симптоми, сумісні з COVID-19, їм 

слід порадити самоізолюватись вдома та самостійно контролювати 

наявність  тяжких симптомів. У відповідності до національних процедур, 

пацієнтів слід проінформувати про те, як зв’язатися з медичними 

працівниками (наприклад, лікарями загальної практики, лікарнею, 

спеціальним  COVID-19 центром для дистанційного медичного сортування), 

якщо їх симптоми погіршуються. Як можливий варіант, пацієнти, які 

потребують пильного спостереження, можуть бути забезпечені пристроями 

для самоконтролю (наприклад, оксиметрами), та мають пройти навчання 

 
1 Через ризик, який представляють безсимптомні та до симптомні пацієнти, при догляді за пацієнтами без 

симптомів, сумісних з COVID-19, під час пандемії COVID-19  слід також враховувати можливість використання 
респіратора для обличчя фільтруючого (FFP) класу 2 або 3. 
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щодо використання цих приладів та бути  проінформованими про подальші 

процедури спостереження. Подальші спостереження можна здійснити по 

телефону, електронною поштою, за допомогою відеоконференцій або, 

якщо є, через електронну платформу, яка дозволяє пацієнтам вводити дані 

в електронну систему, яка автоматично попереджає медичних 

працівників/персонал. 

• Людям з факторами ризику, які можуть мати тяжкі наслідки COVID-19, слід 

запропонувати інформацію про COVID-19 та про те, які заходи вони повинні 

вжити для зменшення власного ризику інфікування. 

• Інформація про COVID-19 повинна бути доступна для всіх 

пацієнтів/домогосподарств у різних форматах (наприклад, плакати, 

інфографіки та листівки). Слід звернути увагу на осіб із порушеннями 

органів чуття та різними мовними потребами. 

• Важливо, щоб підтверджені чи можливі випадки захворювання на COVID-

19, клінічна ситуація яких дозволяє їм залишатися вдома, були добре 

проінформовані про симптоми, які повинні змусити їх звернутися за 

медичною допомогою, уникаючи таким чином тяжких наслідків або 

навпаки непотрібних відвідувань медичного центру. Пацієнти/члени 

домогосподарства повинні бути проінформовані про те, як самостійно 

здійснювати моніторинг наявних  симптомів. 

Після того, як пацієнт покинув заклад охорони здоров’я: 

• Усі приміщення (наприклад, кімнати очікування та кімнати для 

консультації), які відвідав можливий або підтверджений хворий на COVID-

19, повинні провітрюватися природним або механічним способом, залежно 

від налаштування [29]. Коли встановлена механічна вентиляційна система, 

повітря слід обмінювати від 6 до 10 разів на годину, залежно від 

національних стандартів [38-40]. Там, де механічна вентиляція відсутня, 

приміщення потрібно регулярно провітрювати, при цьому необхідний час 

вентиляції залежить від розміру кімнати, кількості вікон та дверей, які 

можна відкрити, зовнішньої температури та потоку повітря/вітру [38,39]. 

Точні вимоги до типу та тривалості вентиляції перед наступним пацієнтом, 

що особливо важливо, якщо проводились аерозоль-генеруючі процедури, 

можуть бути предметом узгодження з місцевими органами охорони 

здоров'я. 

• Підлогу та поверхні оглядових кабінетів, яких часто торкаються, в яких 

здійснювався прийом можливого або підтвердженого хворого на COVID-19 

слід ретельно очищати нейтральним миючим засобом з подальшим 
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знезаражуванням поверхонь дезінфікуючим засобом, ефективним проти 

вірусів. На національних ринках ліцензовані кілька препаратів із 

вірулоцидною активністю, які можуть використовуватися відповідно до 

вказівок виробника. В якості альтернативи можна використовувати  

0,05% – 0,1% гіпохлориту натрію (NaClO), в розведенні 1:50 якщо 

використовується побутовий відбілювач (побутовий відбілювач зазвичай 

має початкову концентрацію 2,5–5% гіпохлориту натрію). Для поверхонь, 

які можуть бути пошкоджені гіпохлоритом натрію, для знезараження після 

очищення нейтральним миючим засобом можна використовувати засоби на 

основі етанолу (не менше 70% спирту). 

• Прибирання туалетів, раковин та санітарно-технічних приміщень потрібно 

ретельно проводити, уникаючи бризок. Дезінфекція повинна проводитися 

після звичайного очищення шляхом нанесення дезінфікуючого засобу, 

ефективного проти вірусів, або 0,1% гіпохлориту натрію. 

• Рекомендується використовувати одноразове прибиральне обладнання 

(наприклад, одноразові рушники). Якщо одноразового обладнання для 

чищення немає, матеріали для очищення (тканина, губка тощо) слід 

помістити в дезінфікуючий розчин, ефективний проти вірусів, або 0,1% 

гіпохлориту натрію. Якщо немає жодного розчину, матеріал слід викинути. 

• Якщо бракує обладнання для чищення, процес очищення повинен 

проходити від найчистіших до найменш чистих ділянок (приклад 

останнього: ділянка, де була проведена аерозоль-генеруюча процедура). 

• Персонал, який  задіяний в прибиранні та дезінфекції в медичних закладах, 

повинен носити ЗІЗ. Наведений нижче мінімальний набір ЗІЗ пропонується 

при  прибиранням та дезінфекцією закладів охорони здоров’я, які можуть 

бути забруднені SARS CoV-2: 

o   медична маска для обличчя; 

o   одноразовий водонепроникний халат з довгими рукавами; 

o   захист очей (захисні окуляри або щиток); 

o   рукавички. 

• Гігієну рук слід проводити кожного разу, коли знімають ЗІЗ (рукавички, 

маски для обличчя тощо). 

• Персонал, який займається  обробкою відходів, повинен носити ЗІЗ. Вони 

повинні бути проінформовані та навчені правильному використанню ЗІЗ, 

усім відповідним процедурам та пов'язаним з цим ризиками. Інфекційні 

клінічні відходи слід обробляти відповідно до політики закладів охорони 

здоров’я та місцевих норм. 
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Стоматологічні кабінети і клініки 

Наступна порада має на меті викласти основу принципів для розробки більш 

індивідуалізованого керівництва чи операційних процедур для зменшення ризику 

передачі COVID-19 у стоматологічних кабінетах/клініках. 

До приходу пацієнта: 

• Можливість відкласти рутинну стоматологічну допомогу слід розглянути в 

районах із високим рівнем передачі COVID-19 в громаді через можливість 

передачі захворювання безсимптомними та досимптомними пацієнтами. 

Якщо це можливо, пацієнтам слід уникати відвідування стоматологічного 

кабінету/клініки, якщо у них спостерігаються симптоми, сумісні з COVID-19. 

• Якщо візит необхідний, пацієнтам слід заздалегідь звернутися до 

стоматологічного кабінету/клініки, щоб визначити найкращий план 

лікування, і звертатися до стоматологічного кабінету/клініки слід лише за 

попереднім записом; візити повинні бути заплановані з відповідним часом 

між візитами, щоб мінімізувати контакт з іншими пацієнтами у залі 

очікування. 

• Слід передбачити спеціальний маршрут для пацієнтів із симптомами, 

сумісними з COVID-19, які потребують екстреної або невідкладної 

стоматологічної допомоги, включаючи відповідні протоколи та процедури. 

• Якщо це можливо, пацієнтів із підтвердженим COVID-19, які потребують 

екстреної або невідкладної стоматологічної допомоги, слід направляти до 

спеціального стоматологічного закладу. Який, як правило, має спеціальний 

маршрут для хворих на COVID-19 та спеціально виділене добре 

провітрюване приміщення. 

• Пацієнтів слід інформувати про ознаки та симптоми COVID-19 перед 

відвідуванням. Вони також повинні отримувати інформацію про заходи 

щодо зменшення ризику зараження. Слід розглянути спеціальні стратегії 

спілкування для пацієнтів з факторами ризику тяжкого  наслідків  

COVID-19.  

• Всі пацієнти мають пройти дистанційне медичне сортування перед 

відвідуванням стоматологічного кабінету/клініки. Повинна бути 

установлена процедура, на випадок, якщо пацієнт відвідує стоматологічний 

кабінет/клініку без попереднього запису або медичного сортування 

(сортування за симптомами, терміновістю консультації,  місцезнаходження 

я пацієнта тощо). 
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• Маломобільних пацієнтів та пацієнтів із спеціальними потребами не слід 

супроводжувати до стоматологічного кабінету/клініки, якщо в цьому немає 

нагальної потреби.   Таким пацієнтам слід повідомити про те, що  після 

їхнього прибуття на стійку реєстрації,  супроводжуюча їх особа в 

подальшому має залишитися на стійці реєстрації та не супроводжувати 

пацієнта до кабінету лікаря. 

Під час надання стоматологічних послуг: 

• Відвідуючи стоматологічний кабінет/клініку, пацієнти завжди повинні 

практикувати фізичне дистанціювання (не менше 1,5 метра)  з іншими 

пацієнтами, що  чекають на прийом. Ще кращою альтернативою є 

одночасне перебування в залі очікування лише одного пацієнта. 

• У районах із високим рівнем поширення COVID-19 у громаді пацієнти 

повинні носити маски для обличчя, як тільки вони  входять у будівлю та 

носити маску у всіх загальних зонах стоматологічних клінік. 

• Запропонований набір ЗІЗ для персоналу при догляді за всіма пацієнтами 

включає: 

o  респіратор FFP2/32 (або медична маска для обличчя, якщо 

респіраторів бракує); 

o  окуляри або щиток для обличчя; 

o  рукавички; 

o  водостійкий халат з довгими рукавами. 

• Застосування респіраторів FFP2/3 повинно бути пріоритетним у наступних 

випадках: 

o  під час аерозоль генеруючих процедур (ПГА)3; 

o  при догляді за пацієнтами, що мають симптоми, сумісні з  

COVID-19, для яких лікування неможливо відкласти; 

o  при догляді за пацієнтами, які проживають в одному 

домогосподарстві з можливим або підтвердженим хворим на  

COVID-19. 

• Вибору між респіратором FFP2/3 замість медичної маски для обличчя має 

сприяти оцінка ризику на місці, яка враховує місцеву поширеність COVID-

19 та ймовірність того, що консультація буде включати ПГА. 

 
2 Через ризик, який представляють безсимптомні та до симптомні пацієнти, при догляді за пацієнтами без 

симптомів, сумісних із COVID-19 під час пандемії COVID-19 слід використовуватим фільтруючий респіратор для 
обличчя (FFP) класу 2 або 3. 

3 Стоматологічні процедури за допомогою високошвидкісних пристроїв, таких як ультразвукові скалери та 

високошвидкісні свердла (https://hpspubsrepo.blob.core.windows.net/hps-website/nss/2893/documents/1_tbp-lr-
agp.pdf) 
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• Слід уникати ПГА (наприклад, високошвидкісного стоматологічного 

буріння), наскільки це можливо (наприклад, використовуючи 

альтернативні методи, що не генерують аерозоль, якщо такі є). Коли 

процедуру неможливо відкласти, ризик можна мінімізувати, застосовуючи, 

наприклад, гумову ізоляцію, високо вакуумні аспіратори/відсмоктувачі та 

планування ПГА таким чином, щоб забезпечити достатній час та належне 

очищення. 

• Якщо під час стоматологічної допомоги у пацієнта виявляються симптоми, 

сумісні з COVID-19, подальше ведення пацієнта слід здійснювати відповідно 

до національних або субнаціональних COVID-19 рекомендацій. 

Після того, як пацієнт покинув стоматологічний 

кабінет/клініку : 

• Персонал повинен обережно знімати ЗІЗ, дотримуючись правильної 

послідовності та процедури. 

• Відразу після  знімання ЗІЗ слід провести  ретельну гігієну рук. 

• Не одноразове обладнання слід дезінфікувати відповідно до інструкцій 

виробника. 

• Якщо було проведено ПГА, перед тим, як приймати нового пацієнта, 

приміщення потрібно провітрити природним або механічним способом; 

спосіб і ступінь необхідної вентиляції залежить від типу стоматологічної 

процедури, наявних протиаерозольних приладів, розмірів кімнати та 

наявності вікон. Коли встановлена механічна вентиляційна система, 

повітря слід обмінювати від 6 до 10 разів на годину, залежно від 

національних стандартів. Там, де механічна вентиляція відсутня, 

приміщення потрібно регулярно провітрювати, при цьому необхідний час 

вентиляції залежить від розміру приміщення, кількості вікон та дверей, які 

можна відкрити, зовнішньої температури та повітряного потоку/вітру [38-

41]. Точні вимоги до типу та тривалості вентиляції перед наступним 

пацієнтом, що особливо важливо, якщо проводили ПГА, повинні 

відповідати національним рекомендаціям або можуть підлягати 

узгодженню з місцевими органами охорони здоров'я. 

• Так само поверхні, яких часто торкаються або предмети в кімнаті слід 

ретельно очистити та продезінфікувати перед тим, як приймати нового 

пацієнта. 

• Підлогу та поверхні оглядових кабінетів, до яких часто доторкаються та які 

відвідав можливий або підтверджений хворий на COVID-19, слід ретельно 

очищати нейтральним миючим засобом з подальшим знезаражуванням 



20 

 

 

поверхонь дезінфікуючим засобом, ефективним проти вірусів. Кілька 

препаратів із  вірулоцидною активністю ліцензовані на національних 

ринках і можуть використовуватися відповідно до вказівок виробника. В 

якості альтернативи можна використовувати 0,05% –0,1% гіпохлориту 

натрію (NaClO), в розведенні 1:50, якщо використовується побутовий 

відбілювач (побутовий відбілювач зазвичай має початкову концентрацію 

2,5–5% гіпохлориту натрію). Для поверхонь, які можуть бути пошкоджені 

гіпохлоритом натрію, для знезараження після очищення нейтральним 

миючим засобом можна використовувати засоби на основі етанолу (не 

менше 70% спирту). 

• Прибирання туалетів, раковин та санітарно-технічних приміщень потрібно 

ретельно проводити, уникаючи бризок. Дезінфекція повинна проводитися 

після звичайного очищення шляхом нанесення дезінфікуючого засобу, 

ефективного проти вірусів, або 0,1% гіпохлориту натрію. 

• Рекомендується використовувати одноразове прибиральне обладнання 

(наприклад, одноразові рушники). Якщо одноразового обладнання для 

чищення немає, матеріали для прибирання (тканина, губка тощо) слід 

помістити в дезінфікуючий розчин, ефективний проти вірусів, або 0,1% 

гіпохлориту натрію. Якщо немає жодного розчину, матеріал слід викинути. 

• Рекомендується використовувати спеціальне обладнання для чищення 

різних зон стоматологічного кабінету/клініки. 

• Якщо бракує обладнання для чищення, процес очищення повинен 

проходити від найчистіших до найменш чистих ділянок (приклад 

останнього: ділянка, де була проведена аерозоль-генеруюча процедура). 

• Персонал, який займається прибиранням та дезінфекцією  в медичних 

закладах, повинен носити ЗІЗ. Наведений нижче мінімальний набір ЗІЗ 

пропонується при прибиранні та дезінфекції закладів охорони здоров’я, які 

можуть бути забруднені SARS CoV-2: 

o   медична маска для обличчя; 

o   одноразовий водонепроникний халат з довгими рукавами; 

o   захист очей (захисні окуляри або щиток для обличчя); 

o   рукавички. 

• Гігієну рук слід проводити кожного разу, коли знімають ЗІЗ (рукавички, 

маски для обличчя тощо). 

• Персонал, який займається  обробкою відходів, повинен носити ЗІЗ.  

Персонал повинен бути проінформованим та навченим правильному 

використанню ЗІЗ, усім відповідним процедурам та пов'язаним з цим 
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ризиками. Інфекційні клінічні відходи слід обробляти відповідно до 

політики закладів охорони здоров’я та місцевих норм [42]. 

Аптеки 

Наступна порада містить виклад принципів для розробки більш індивідуалізованих 

вказівок чи операційних процедур для зменшення ризику передачі COVID-19 в 

аптеках. 

В аптеці: 

• Розгляньте можливість встановлення скляних або пластикових панелей 

біля прилавків, щоб захистити персонал від  респіраторних крапель 

відвідувачів. Встановлення скляних/пластикових панелей не звільняє 

персонал та відвідувачів від необхідності дотримуватися фізичної відстані. 

• Слід розглянути можливість поставити знаки  біля входу в аптеку, що 

інформували б відвідувачів про симптоми COVID-19 та інструктували б їх, 

що робити, якщо вони відчувають симптоми (наприклад, «не входити в 

аптеку», «зателефонувати замість цього і почекати на вулиці або у вашому 

транспортному засобі”, тощо). 

• Персонал аптеки повинен носити медичну маску для обличчя. 

Для відвідувачів: 

• Особи повинні уникати відвідування аптеки, якщо у них спостерігаються 

симптоми, сумісні з COVID-19. 

• Необхідно гарантувати фізичну відстань (щонайменше 1,5 метра) між 

покупцями та іншими людьми в аптеці (включаючи персонал аптеки). З 

цією метою, можливо, в будь-який час доведеться обмежити загальну 

кількість відвідувачів в аптеці. Коли максимальна кількість відвідувачів в 

аптеці досягнута, подальші  відвідувачі повинні стояти в черзі поза аптекою 

та дотримуватися фізичної відстані (принаймні 1,5 метра), поки певна 

кількість відвідувачів в аптеці не вийде. Як варіант, можна розглянути 

можливість маркування підлоги/землі, що вказує на безпечну відстань, як 

в аптеці, так і поза нею. 

• У районах, де існує передача  COVID-19 в громаді розгляньте запит щодо 

того, щоб усі відвідувачі аптеки носили маску всередині аптеки та стоячи в 

черзі (як засіб контролю джерела інфекції для запобігання 

розповсюдженню та самозахисту). 

• Відвідувачі повинні бути проінформовані про  такі заходи: 
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o Якщо вони мають слабкі симптоми, сумісні з COVID-19, їм слід 

порадити самоізолюватись вдома та самостійно  моніторити наявні 

симптомів. Відвідувачам слід порадити звертатися до закладів 

охорони здоров’я, наприклад для тестування або якщо їх симптоми 

погіршуються, відповідно до національних процедур. 

o Якщо у них виявляються  тяжкі симптоми, сумісні з COVID-19, їм слід 

порадити негайно звернутися до медичних служб; в якості 

альтернативи, фармацевт може звернутися до медичних служб від 

їх імені. Це слід робити відповідно до національних процедур. 

Доставка ліків додому: 

• Спрощений процес замовлення ліків, що вимагають рецепта (наприклад, 

пряме спілкування з лікарем, що виписує рецепт, цифрові передачі 

рецептів тощо) слід розглядати там, де це дозволено. 

• Слід розглянути можливість доставки ліків додому, щоб зменшити кількість 

пацієнтів, які відвідують аптеку. 

• Перш ніж доставляти ліки, фармацевти повинні завжди запитувати у 

відвідувачів, чи є у них або у когось із членів їхнього домогосподарства 

симптоми, сумісні з COVID-19 (наприклад, лихоманка та кашель), чи вони 

самоізолювалися чи перебувають на карантині. 

• Необхідно дотримуватися фізичної дистанції, коли ліки доставляються 

додому. 
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