Інформаційна довідка щодо питань, пов’язаних з коронавірусом COVID-19
станом на 27 жовтня 2020 року

Гарячі телефонні лінії
Урядова гаряча лінія: 15-45 https://www.kmu.gov.ua/
Офіційний інформаційний портал Кабінету Міністрів України https://covid19.gov.ua/
Канали комунікації МОЗ
Сторінки у Facebook www.fb.com/moz.ukr
Twitter - https://twitter.com/MoH_Ukraine
Youtube-канал – https://goo.gl/bJszMq

Сайт – http://moz.gov.ua/
Відповіді на основні запитання про COVID-19 https://covid19.gov.ua/
Telegram-канали:
«Коронавірус_інфо» https://t.me/COVID19_Ukraine
«МОЗ» https://t.me/mozofficial
Онлайн-платформ з інформацією про лікування COVID-19 http://covid19.dec.gov.ua/
Чат-боти: https://t.me/COVID19_Ukraine_Bot та https://t.me/ivanmaskbot
Національна служба здоров’я України Facebook - https://www.facebook.com/nszu.care
Центр громадського здоров’я України 0 800 505 804
Facebook - https://www.facebook.com/phc.org.ua
Міністерство закордонних справ: (044) 238-16-57 https://mfa.gov.ua/
- Twitter (https://twitter.com/MFA_Ukraine),
- Facebook (https://www.facebook.com/UkraineMFA)
- Telegram (https://t.me/s/uamfa/32)
«ДРУГ» - Добровільна реєстрація українських громадян під час подорожей за кордон: 044-23816-57 https://friend.mfa.gov.ua/#/
Держприкордонслужба України https://dpsu.gov.ua/
0 800 218 808 (багатоканальний номер для безкоштовних дзвінків з мережі фіксованого та
мобільного зв’язку на території України);
+38 (044) 527-63-63 (міський номер для дзвінків із України та із-за кордону, згідно з тарифами
відповідного оператора зв’язку),
15-98 – багатоканальний номер для безкоштовних дзвінків з мережі фіксованого зв’язку та
абонентів операторів мобільного зв’язку, тільки на території України.
Посольства України
Великобританія: (+44) 7-553-483-628 https://uk.mfa.gov.ua
Іспанія: (+34) 620-641-324 https://spain.mfa.gov.ua/
Італія: (+39) 3-519-886-823 https://italy.mfa.gov.ua/
Китай: (+86) 13-701-230-647 https://china.mfa.gov.ua/
Німеччина: (+49) 3-028-887-116 https://germany.mfa.gov.ua/
Польща: (+48) 698-608-837, 503-521-732, 883-176-485, 537-516-463, 510-567-000, 791-013-543, 797314-411https://poland.mfa.gov.ua/
Франція: (+33) 143-060-737 https://france.mfa.gov.ua/

Офіс Президента відкрив сервіс, що оперативно показує, як поширюється коронавірус в
Україні. На спеціальній мапі позначені місця, де є підозри і вже підтверджені випадки зараження
COVID-19,
а
також
де
розташовані
лікарні,
що
готові
приймати
хворих.
https://public.tableau.com/profile/publicviz#!/vizhome/monitor_15841091301660/sheet0

Міністерство юстиції України створило Telegram-канал, де надаються актуальні юридичні
консультації, роз'яснення законодавства України https://t.me/ualegalaid
Щоб привернути увагу молоді до запобіжних заходів і боротьби з COVID-19, у соціальних
мережах TikTok та Instagram з’явилися акаунти “Коронавірус інфо” (@coronainfoua). Там уже
запустили челендж #мийруки.

**********************
Ситуація в Україні
В Україні з 12 березня 2020 року запроваджено карантин у зв'язку з протидією поширенню
коронавірусної інфекції COVID-19.
Від 25 березня 2020 року на всій території України діє режим надзвичайної ситуації.
Рішенням Кабінету Міністрів від 20 травня в Україні запроваджено адаптивний
карантин. 13 жовтня дію адаптивного карантину продовжено до 31 грудня.
Адаптивний карантин в Україні передбачає, що пом’якшення обмежувальних заходів через
коронавірус можливе лише в регіоні, який відповідає критеріям МОЗ.
З 1 серпня в Україні набули чинності нові правила адаптивного карантину. Залежно від
епідеміологічної ситуації всі регіони України діляться на 4 рівні епідемічної небезпеки: «зелений»,
«жовтий», «помаранчевий» і «червоний».
Рішення про визначення рівня епідемічної небезпеки та посилення карантинних заходів у
районі чи місті приймається Державною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій , якщо:
- середня кількість тестувань методами ПЛР та ІФА становить менше ніж 48 тестувань на 100
тисяч населення протягом останніх 7 днів;
- показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів на 100 тисяч населення перевищує базовий
рівень захворюваності. Базовий рівень захворюваності на COVID-19 становить 320 випадків на 100
тисяч населення за 14 днів;
- завантаженість ліжок у медзакладах становить більш як 50% протягом 5 днів поспіль.
Встановлені для кожного регіону обмеження діють 14 днів, після чого можуть бути
пом’якшенні при покращені ситуації.
«Надзвичайна ситуація» - це обстановка, на даному етапі спричинена епідемією, що призвела
до виникнення загрози життю або здоров’ю населення, загибелі людей, а також до завдання значних
матеріальних збитків, до неможливості проживання населення на такій території чи об’єкті,
провадження на ній господарської діяльності.
Основними завданнями у режимі надзвичайної ситуації є:
• здійснення оповіщення органів управління та сил цивільного захисту, а також населення про
виникнення надзвичайної ситуації та інформування його про дії в умовах такої ситуації;
• призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та утворення у разі
потреби спеціальної комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;
• визначення зони надзвичайної ситуації;
• здійснення постійного прогнозування зони можливого поширення надзвичайної ситуації та
масштабів можливих наслідків;
• організація робіт з локалізації і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, залучення для цього
необхідних сил і засобів;
• організація та здійснення заходів щодо життєзабезпечення постраждалого населення;
• організація та здійснення (у разі потреби) евакуаційних заходів;
• організація і здійснення радіаційного, хімічного, біологічного, інженерного та медичного
захисту населення і територій від наслідків надзвичайної ситуації;
• здійснення безперервного контролю за розвитком надзвичайної ситуації та обстановкою на
аварійних об’єктах і прилеглих до них територіях;

• інформування органів управління цивільного захисту та населення про розвиток надзвичайної
ситуації та заходи, що здійснюються.
Здійснення заходів медичного захисту населення покладається на суб’єктів забезпечення
цивільного захисту.
При цьому центральні органи виконавчої влади у відповідній сфері суспільного життя
створюють функціональні підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту.
Перелік центральних органів виконавчої влади, що створюють функціональні підсистеми,
визначаються Положенням про єдину державну систему цивільного захисту (затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 р. № 11).
Відповідно до додатку 1 до зазначеного положення, зокрема:
• Мінекономіки - створюється підсистема забезпечення санітарного та епідеміологічного
благополуччя населення (через Держпродспоживслужбу);
• МОЗ - підсистема медичного захисту населення.
• Водночас відповідно до додатку 2 до цього положення визначено перелік ЦОВ якими
утворюються спеціальні служби цивільного захисту, зокрема МОЗ – медична спеціалізована служба.
При цьому звертаємо увагу, що відповідно до статті 18 Кодексу цивільного захисту України
«Повноваження інших центральних органів виконавчої влади у сфері цивільного захисту» належить,
зокрема:
• забезпечення виконання завдань цивільного захисту створеними ними функціональними
підсистемами;
• створення і використання матеріальних резервів для запобігання та ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій.
• Статтею 98 Кодексу цивільного захисту України передбачене створення та використання
матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
• Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року № 775
затверджено Порядок створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій.
• Пунктом 3 зазначеного Положення визначено, зокрема, що ДСНС, Мінекономіки, МОЗ
створюються відомчі матеріальні резерви у відповідних галузях економіки.
• Повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в
умовах карантину визначаються статтею 30 Закону України «Про захист населення від інфекційних
хвороб».
• Так, на територіях, де встановлено карантин, місцевим органам виконавчої влади та
органам місцевого самоврядування надається право:
• залучати підприємства, установи, організації незалежно від форм власності до виконання
заходів з локалізації та ліквідації епідемії чи спалаху інфекційної хвороби;
• установлювати особливий режим в'їзду на територію карантину та виїзду з неї громадян і
транспортних засобів, а у разі необхідності - проводити санітарний огляд речей, багажу, транспортних
засобів та вантажів;
• запроваджувати більш жорсткі, ніж встановлені нормативно-правовими актами, вимоги щодо
якості, умов виробництва, виготовлення та реалізації продуктів харчування, режиму обробки та якості
питної води;
• установлювати особливий порядок проведення профілактичних і протиепідемічних, у
тому числі дезінфекційних, та інших заходів;
• створювати на в'їздах і виїздах із території карантину контрольно-пропускні пункти,
залучати в установленому порядку для роботи в цих пунктах військовослужбовців, працівників,
матеріально-технічні та транспортні засоби підприємств, установ, організацій незалежно від форм
власності, частин та підрозділів центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну
політику у сферах оборони і військового будівництва, охорони громадського порядку.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 27 жовтня Україні зафіксовано 6 677 нових
випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Кількість активних хворих становить 203 675 осіб.
Загалом в Україні 355 601 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 6 590
летальних, 145 336 пацієнтів одужали. Проведено 3 087 288 тестувань методом ПЛР.
Протягом доби на території України:
госпіталізовано 1022 осіб (з них 36 дітей), із них 41 медпрацівник;
на стаціонарному лікуванні перебуває 15 997 особи з підтвердженим діагнозом СOVID-19;
на апараті штучної вентиляції легенів перебуває 502 осіб;
одужало 2799 осіб (138 дітей), у тому числі 192 медпрацівників;
повідомлено про 126 померлих осіб;
проведено 33 361 тестувань методом ПЛР, методом ІФА – 23 349.













Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 9 506 випадків;
Волинська область — 12 635 випадків;
Дніпропетровська область — 13 418 випадків;
Донецька область — 8 819 випадків;
Житомирська область — 12 878 випадків;
Закарпатська область — 13 345 випадків;
Запорізька область — 8 463 випадки;
Івано-Франківська область — 18 915 випадків;
Кіровоградська область — 2 157 випадків;
м. Київ — 34 887 випадків;
Київська область — 15 156 випадків;
Львівська область — 28 086 випадків;















Луганська область — 3 321 випадок;
Миколаївська область — 7 194 випадки;
Одеська область — 22 640 випадків;
Полтавська область — 8 350 випадків;
Рівненська область — 18 003 випадки;
Сумська область — 10 810 випадків;
Тернопільська область — 19 522 випадки;
Харківська область — 33 806 випадків;
Херсонська область — 3 344 випадки;
Хмельницька область — 13 845 випадків;
Чернівецька область — 20 117 випадків;
Черкаська область — 8 301 випадок;
Чернігівська область — 8 083 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста
Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського
здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 27 жовтня до Центру надійшло
7 226 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 427 667
повідомлень про підозру на COVID-19.
Ситуація в світі

- 214 країн та територій світу зіштовхнулись з хворобою викликаною вірусом COVID-19, яку
ВООЗ оголосила, як «пандемія».
- Наразі у світі зареєстровано 43 798 820 випадків зараження коронавірусом. З них одужало: 32
186 188, активні захворювання: 10 447 871, летальні випадки: 1 164 761.
- Станом на 27 жовтня 2020 США займає перше місце серед зареєстрованих випадків зараження
COVID19. Наразі кількість сягає 8 962 783 випадки зараження COVID-19, що робить США центром
пандемії у світі. Летальних випадків – 231 045. США займає перше місце за кількістю летальних
випадків, викликаних COVID-19.
- Станом на 27 жовтня в Індії загалом зареєстровано 7 946 429 випадків зараження COVID-19,
з них 119 535 летальних.
- Станом на 27 жовтня 2020 в Бразилії загалом зареєстровано 5 411 550 випадків зараження
COVID-19, з них 157 451 летальних.
- П’яту добу у світі виявляють більше 400 тисяч хворих на коронавірус. Зокрема, у США
підтвердили майже 70 тисяч випадків COVID-19, в Індії – майже 37 тисяч, у Франції – більше 26 тисяч,
що у два рази менше ніж добою раніше. Близько 17 тисяч хворих зареєстрували в Італії, Росії, Іспанії,
Бразилії та Швейцарії.
- В Італії продовжує зростати кількість інфікованих коронавірусом, і в неділю число нових
випадків вперше перевищило 20 тисяч за один день. За даними Міністерства охорони здоров'я, за
останні 24 години було зареєстровано 21 273 нових випадки, проведено 161 880 тестів, що на 15 700
менше, ніж у суботу.
Українці за кордоном
За даними МЗС, до посольств та консульств звернулися за допомогою в тій чи іншій формі –
20042 громадянина України. З усіма встановлено зв’язок та надається необхідне сприяння. З них
наполягають на поверненні в Україну – 2710 осіб;
- В країнах перебування готові тимчасово залишитися – 2859 осіб;
- За допомогою МЗС та ЗДУ всім забезпечено можливість залишатися в країнах перебування
до завершення дії обмежувальних заходів, зокрема, вирішені питання незастосування санкцій у разі
порушення з об’єктивних причин міграційно-візового режиму;
- Майже всі співвітчизники забезпечені житлом та засобами для існування. Не вирішеними поки
залишаються побутові проблеми у 227 громадян. Консули працюють над їх розв’язанням;
- Дозволи на проживання в країнах перебування мають 4084 громадян;
- Усім нашим громадянам забезпечено доступ до медичних закладів;
- Відсутній/закінчився поліс медичного страхування у 895 громадян. Консулами надається
практична допомога;
- На сьогодні має місце 48 ситуацій, які вимагають від ЗДУ оперативного реагування (потреба
у ліках за рецептом, возз’єднання сімей, забезпечення умов перебування для осіб з особливими
потребами). Ведеться робота над їх вирішенням.

********************
Новини Уряду
 Уряд дав завдання очільникам обласних державних адміністрацій забезпечити лікарняні ліжка
киснем на 80% вже найближчим часом. Про це йшлося на традиційній селекторній нараді під
головуванням Президента України Володимира Зеленського 26 жовтня.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що забезпечення киснем у лікарнях Херсонської
області становить 85%, у Кіровоградській, Закарпатській, Хмельницькій, Полтавській, Житомирській
та Вінницькій областях – 50%. Він зазначив, що на закупівлю кисню для лікарень уже спрямовано 571
мільйон гривень.
«Є гроші, і всі процедури для закупівель були спрощені», – сказав голова уряду.
Зараз до кисню підключено понад 16 тисяч ліжок – на 6800 більше, ніж було у вересні.

Президент зазначив, що забезпечення ліжок киснем на 80% має бути здійснене якомога
швидше. Глава держави попросив проконтролювати цей процес і поцікавився станом підготовки до
можливого розгортання ліжок у немедичних закладах у Києві, Одесі та на Донеччині.
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що відбувається верифікація потреб,
МОЗ збирає пропозиції з регіонів, зокрема щодо того, які матеріали та обладнання потрібні, скільки
лікарів, коштів на зарплату та функціонування таких закладів буде необхідно. Міністр також
відзвітував, що відпрацьовуються маршрути щодо перенаправлення пацієнтів з ургентними випадками
до інститутів Національної академії медичних наук та лікарень «Укрзалізниці» у Харкові, які
додатково профінансують задля допомоги у лікуванні хворих на коронавірусну хворобу COVID-19.
Очільник МОЗ поки не зміг надати інформацію щодо страхування лікарів у регіонах. Також він
повідомив, що ще 14 лікарень почали приймати хворих з коронавірусом.
Крім того, на нараді Володимир Зеленський гостро поставив питання щодо достовірності
статистики тих, хто захворів і хто одужав. Максим Степанов повідомив, що не отримує всіх цифр щодо
тих, хто подолав хворобу, оскільки багато людей переносять її на самоізоляції, а МОЗ ще навесні
внесло зміни, за якими одужання визначається за клінічними симптомами, негативний тест на COVID19 не вимагається.
 23 жовтня відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомив Міністр Кабінету міністрів Олег
Немчінов на Телеграм https://web.telegram.org/#/im?p=@nemchinovoleh
З 00 годин 00 хвилин 26 жовтня діє нове епідемічне зонування.
Місто Київ залишається у помаранчевій зоні.
До червоної зони буде віднесено:
- міста Володимир-Волинський та Нововолинськ, Ківерцівський район Волинської області;
- Слов'янський район Донецької області;
- міста Бердичів та Коростень, Бердичівський, Коростенський, Лугинський, Любарський,
Черняхівський та Чуднівський райони Житомирської області;
- Перечинський район Закарпатської області;
- місто Івано-Франківськ та Тисменицький район Івано-Франківської області;
- міста Бориспіль, Васильків та Обухів, Бориспільський та Обухівський райони Київської області;
- міста Лисичанськ, Рубіжне та Сєвєродонецьк, Біловодський, Білокуракинський, Кремінський,
Марківський, Міловський, Новоайдарський, Новопсковський, Попаснянський, Сватівський,
Станично-Луганський, Старобільський та Троїцький райони Луганської області;
- Сокальський район Львівської області;
- місто Миколаїв Миколаївської області;
- міста Біляївка, Ізмаїл та Теплодар, Балтський, Березівський, Іванівський, Овідіопольський,
Подільський, Савранський та Татарбунарський райони Одеської області;
- місто Полтава Полтавської області;
- міста Рівне, Вараш, Дубно та Острог, Здолбунівський та Костопільський райони Рівненської області;
- міста Суми та Лебедин, Сумський район Сумської області;
- міста Тернопіль, Бережани, Кременець та Чортків, Борщівський, Заліщицький, Козівський,
Монастириський, Підволочиський, Підгаєцький та Тернопільський райони Тернопільської області;
- міста Харків та Люботин, Богодухівський, Золочівський, Лозівський та Первомайський райони
Харківської області;
- міста Хмельницький, Кам’янець-Подільський, Нетішин, Славута та Шепетівка, Волочиський,
Городоцький,
Дунаєвецький,
Кам’янець-Подільський,
Красилівський,
Летичівський,
Старосинявський, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;
- міста Золотоноша, Канів та Сміла, Монастирищенський та Смілянський райони Черкаської області;
- міста Чернівці та Новодністровськ, Кельменецький, Кіцманський та Хотинський райони
Чернівецької області;
- міста Чернігів та Ніжин Чернігівської області.
До помаранчевої зони:

- міста Вінниця, Жмеринка, Козятин, Ладижин, Могилів-Подільський та Хмільник, Барський,
Бершадський, Вінницький, Гайсинський, Жмеринський, Іллінецький, Калинівський, Козятинський,
Крижопільський, Липовецький, Літинський, Могилів-Подільський, Мурованокуриловецький,
Немирівський, Оратівський, Піщанський, Погребищенський, Теплицький, Тиврівський,
Томашпільський, Тростянецький, Тульчинський, Хмільницький, Чернівецький, Чечельницький,
Шаргородський та Ямпільський райони Вінницької області;
- міста Луцьк та Ковель, Володимир-Волинський, Горохівський, Іваничівський, Камінь-Каширський,
Ковельський, Локанчинський, Луцький, Любешівський, Любомльський, Маневицький, Ратнівський,
Рожищенський, Старовижівський, Турійський та Шацький райони Волинської області;
- міста Дніпро, Вільногірськ, Кам'янське, Жовті Води, Кривий Ріг, Марганець, Нікополь,
Новомосковськ, Павлоград, Першотравенськ, Покров, Синельникове та Тернівка, Апостолівський,
Васильківський,
Верхньодніпровський,
Дніпровський,
Криворізький,
Криничанський,
Магдалинівський, Межівський, Нікопольський, Новомосковський, Павлоградський, Петриківський,
Петропавлівський, Покровський, П'ятихатський, Синельниківський, Солонянський, Софіївський,
Томаківський, Царичанський, Широківський та Юр'ївський райони Дніпропетровської області;
- міста Авдіївка, Бахмут, Вугледар, Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман,
Мирноград, Маріуполь, Новогродівка, Покровськ, Селидове, Слов'янськ, Соледар та Торецьк,
Бахмутський, Великоновосілківський, Волноваський, Добропільський, Костянтинівський,
Мангушський, Мар'їнський, Нікольський, Олександрівський, Покровський та Ясинуватський райони
Донецької області;
- міста Житомир, Малин та Новоград-Волинський, Андрушівський, Баранівський, Брусилівський,
Ємільчинський, Житомирський, Коростишівський, Малинський, Народицький, НовоградВолинський, Овруцький, Олевський, Попільнянський, Пулинський, Радомишльський, Романівський,
Ружинський та Хорошівський райони Житомирської області;
- міста Ужгород, Берегове, Мукачево, Хуст та Чоп, Берегівський, Великоберезнянський,
Виноградівський, Воловецький, Іршанський, Міжгірський, Мукачівський, Рахівський, Свалявський,
Тячівський, Ужгородський та Хустський райони Закарпатської області;
- міста Запоріжжя, Бердянськ, Енергодар, Мелітополь та Токмак, Бердянський, Більмацький,
Василівський, Великобілозерський, Веселівський, Вільнянський, Гуляйпільський, Запорізький,
Кам’янсько-Дніпровський, Мелітопольський, Михайлівський, Новомиколаївський, Оріхівський,
Пологівський, Приазовський, Приморський, Розівський, Токмацький, Чернігівський та Якимівський
райони Запорізької області;
- міста Калуш, Галицький та Косівський райони Івано-Франківської області;
- міста Біла Церква, Березань, Ірпінь, Переяслав (Переяслав-Хмельницький) та Фастів, Бородянський,
Васильківський, Києво-Святошинський, Миронівський, Переяслав-Хмельницький, Фастівський та
Яготинський райони Київської області;
- міста Львів, Борислав, Дрогобич, Моршин, Новий Розділ, Самбір, Стрий, Трускавець та Червоноград,
Бродівський, Буський, Городоцький, Дрогобицький, Жидачівський, Жовківський, Золочівський,
Кам'янка-Бузький, Миколаївський, Мостиський, Перемишлянський, Пустомитівський, Радехівський,
Самбірський, Сколівський, Старосамбірський, Стрийський, Турківський та Яворівський райони
Львівської області;
- міста Вознесенськ, Очаків, Первомайськ та Южноукраїнськ, Арбузинський, Баштанський,
Березанський, Березнегуватський, Братський, Веселинівський, Вітовський, Вознесенський,
Врадіївський, Доманівський, Єланецький, Казанківський, Кривоозерський, Миколаївський,
Новобузький, Новоодеський, Очаківський, Первомайський та Снігурівський райони Миколаївської
області;
- міста Одеса, Балта, Білгород-Дністровський, Чорноморськ, Подільськ, та Южне, Ананьївський,
Арцизький, Білгород-Дністровський, Біляївський, Болградський, Великомихайлівський, Захарівський,
Ізмаїльський, Кілійський, Кодимський, Лиманський, Любашівський, Миколаївський, Окнянський,
Ренійський, Роздільнянський, Саратський, Тарутинський та Ширяївський райони Одеської області;
- міста Гадяч, Горішні Плавні, Кременчук, Лубни та Миргород, Великобагачанський, Гадяцький,
Глобинський,
Гребінківський,
Диканський,
Зіньківський,
Карлівський,
Кобеляцький,
Козельщинський, Котелевський, Кременчуцький, Лохвицький, Лубенський, Машівський,
Миргородський, Новосанжарський, Оржицький, Пирятинський, Полтавський, Решетилівський,
Семенівський, Хорольський, Чорнухинський, Чутівський та Шишацький райони Полтавської області;

- Березнівський, Володимирецький, Гощанський, Демидівський, Дубенський, Дубровицький,
Зарічненський, Корецький, Млинівський, Острозький, Радивилівський, Рівненський, Рокитнівський та
Сарненський райони Рівненської області;
- міста Глухів, Конотоп, Охтирка, Ромни та Шостка, Білопільський, Буринський, Великописарівський,
Глухівський, Конотопський, Краснопільський, Кролевецький, Лебединський, Липоводолинський,
Недригайлівський, Охтирський, Путивльський, Роменський, Середино-Будський, Тростянецький,
Шосткинський та Ямпільський райони Сумської області;
- Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Збаразький, Зборівський, Кременецький, Лановецький,
Теребовлянський, Чортківський та Шумський райони Тернопільської області;
- міста Ізюм, Куп'янськ, Лозова, Первомайський та Чугуїв, Балаклійський, Барвінківський,
Близнюківський, Борівський, Валківський, Великобурлуцький, Вовчанський, Дворічанський,
Дергачівський,
Зачепилівський,
Зміївський,
Ізюмський,
Кегичівський,
Коломацький,
Красноградський, Краснокутський, Куп'янський, Нововодолазький, Печенізький, Сахновщинський,
Харківський, Чугуївський та Шевченківський райони Харківської області;
- місто Херсон, Високопільський та Нововоронцовський райони Херсонської області;
- місто Старокостянтинів, Білогірський, Віньковецький, Ізяславський, Новоушицький, Полонський,
Славутський, Старокостянтинівський, Хмельницький, Чемеровецький та Шепетівський райони
Хмельницької області;
- міста Черкаси, Ватутіне та Умань, Городищенський, Драбівський, Жашківський, Звенигородський,
Золотоніський, Кам'янський, Канівський, Катеринопільський, Корсунь-Шевченківський, Лисянський,
Маньківський, Тальнівський, Уманський, Христинівський, Черкаський,
Чигиринський,
Чорнобаївський та Шполянський райони Черкаської області;
- Вижницький, Герцаївський, Глибоцький, Заставнівський, Новоселицький, Путильський,
Сокирянський та Сторожинецький райони Чернівецької області;
- міста Новгород-Сіверський та Прилуки, Бахмацький, Бобровицький, Борзнянський, Варвинський,
Городнянський, Ічнянський, Козелецький, Коропський, Корюківський, Куликівський, Менський,
Ніжинський, Новгород-Сіверський, Носівський, Прилуцький, Ріпкинський, Семенівський, Сновський,
Сосницький, Срібнянський, Талалаївський та Чернігівський райони Чернігівської області;
- місто Київ.
До жовтої зони:
- міста Болехів, Бурштин, Коломия та Яремче, Богородчанський, Верховинський, Городенківський,
Долинський, Калуський, Коломийський, Надвірнянський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський
та Тлумацький райони Івано-Франківської області;
- міста Бровари та Буча, Баришівський, Білоцерківський, Богуславський, Броварський,
Вишгородський, Володарський, Згурівський, Кагарлицький та Макарівський, Поліський,
Рокитнянський, Сквирський, Таращанський та Тетіївський райони Київської області;
- міста Кропивницький та Олександрія, Добровеличківський, Долинський, Компаніївський,
Кропивницький, Новоархангельський, Новоукраїнський, Олександрійський та Світловодський райони
Кіровоградської області;
- міста Гола Пристань та Нова Каховка, Бериславський, Білозерський, Великолепетиський,
Великоолександрівський, Верхньорогачицький, Каланчацький, Нижньосірогозький, Новотроїцький,
Олешківський та Чаплинський райони Херсонської області.

Такі епідемічні рівні встановлюються на 14 днів.

 Кабінет Міністрів України виділив майже 540 млн грн на забезпечення дезінфекційними
засобами учасників освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти. Відповідне рішення
Уряд ухвалив 21 жовтня 2020 року.
«Ми зекономили кошти за іншими бюджетними програмами і знайшли змогу направити їх для
шкіл. Вони зможуть додатково закупити дезінфектори для обробки рук і шкіри, а також поверхонь.
Перебування дітей в закладах загальної середньої освіти, особливо 1-4 класів, після канікул має бути
безпечним, щоб вони мали змогу повноцінно навчатися», – зазначив т.в.о. Міністра освіти і науки
Сергій Шкарлет.
Уряд вніс зміни до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська
школа». Це сприятиме цільовому спрямуванню коштів на забезпечення шкіл дезінфекційними
засобами.
Рішення допоможе підтримувати безпечні умови для навчання під час карантину та проводити
санітарні й дезінфекційні заходи задля запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19.
 13 жовтня на засіданні Кабінету Міністрів України було прийняте рішення щодо
подовження карантинних обмежень до 31 грудня 2020 року. Про це під час брифінгу заявив Міністр
охорони здоров'я Максим Степанов.
«На засіданні Кабміну було розглянуто низку питань, зокрема щодо внесення змін до постанови,
яка регламентує умови карантину на території України. Перше: дію карантину подовжено до 31 грудня
2020 року. Крім того, були внесені зміни до відповідних індикаторів та критеріїв щодо умов
карантину. А саме: вдвічі було збільшено цільові показники охоплення тестуванням. Раніше це було
24 на 100 тисяч населення за 7 днів. Зараз цей показник збільшено у два рази - до 48 на 100 тисяч
населення. Це пов'язано з тим, що ми постійно збільшуємо кількість тестувань», - зазначив очільник
МОЗ.
За його словами, також було внесено додаткові зміни до критеріїв відповідності «червоному»
рівню епідемічної небезпеки. За новими правилами, райони можуть потрапити на «червоний рівень»
за показником інцидентності. Це показник щодо захворюваності на 100 тисяч населення за останні 14
днів. Він також змінений і зараз встановлений на рівні 320 на 100 тисяч населення.
Окрім того, Міністр додав, що рішенням Уряду посилено протиепідемічні заходи на різних
рівнях адаптивного карантину. Перш за все, вводиться обмеження щодо роботи ресторанів та інших
закладів громадського харчування після 22:00. Це правило діятиме на всіх рівнях епіднебезпеки.
Вводиться також обмеження щодо проведення масових заходів.
«Одним з головних чинників розповсюдження хвороби є саме масові заходи. Чимало прикладів,
коли саме після масових заходів ми фіксуємо різке зростання кількості хворих в місті або в районі.
Тому вводяться обмеження: для “зеленого” рівня максимальна кількість осіб - не більше 50, для
“жовтого” рівня - 30, для “помаранчевого” - 20 осіб. Також вводиться заборона щодо відвідування
глядачами спортивних заходів, окрім міжнародних змагань. Рішення про їх проведення буде
прийматися в окремому порядку», - зазначив Максим Степанов.
Також на засіданні Уряду було прийнято рішення щодо розмежування відповідальності
стосовно забезпечення контролю за виконанням карантинних норм. Відтак посилення контролю з
дотримання самоізоляції відбуватиметься із залученням Національної поліції. Контроль за
дотриманням протиепідемічних заходів у сфері обслуговування (робота ринків, ресторанів, інших
громадських місць) - за Держспоживслужбою. Контроль за правилами перевезення та виділенням
додаткового транспорту - за органами місцевого самоврядування. Крім цього, органи місцевого
самоврядування також будуть присутні на всіх рівнях контролю.
Додатково усім школам рекомендовано проведення канікул з 15 по 30 жовтня, з подальшим
переходом на дистанційне навчання. Іншим закладам освіти рекомендовано перейти на дистанційне
навчання вже зараз. Роботодавцям запропоновано організувати позмінну роботу, а в тих випадках, де
є можливість, - забезпечити дистанційну роботу зі збереженням рівня заробітної плати.

 9 жовтня, під час засідання Кабінету Міністрів України, було прийнято низку важливих
нормативних документів, які направлені на посилення боротьби з коронавірусною хворобою.
Про це під час брифінгу заявив Міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
«Зокрема, за ініціативою МОЗ була прийнята постанова Кабінету Міністрів, яка
вдосконалює програму державних гарантій державного обслуговування в частині сплати за
лікування COVID-19. А саме, ми запровадили додаткові коефіцієнти при розрахунку фактичної
вартості медичних послуг, які залежать від кількості хворих на COVID-19», - зазначив очільник МОЗ.
За його словами, цією постановою введено додатковий коефіцієнт при лабораторному
дослідженні. Тобто лікарні, які можуть проводити відповідні лабораторні дослідження методом ПЛР,
будуть отримувати за це додаткові кошти. У такий спосіб планується стимулювати збільшення
кількості тестувань.
«Також був прийнятий документ, яким затверджений механізм пілотного проекту
реалізації й закупівлі специфічної, гіперімунної плазми крові. Ця плазма містить антитіла. Це
потрібно для того, щоб ми могли виготовляти гіперімунний глобулін. Це новий лікарський засіб, його
клінічні випробування зараз здійснюються деякими країнами світу», - підкреслив Міністр.
Крім цього, під час засідання Уряду була затверджена постанова щодо залучення
додаткових 260 млн гривень на збільшення кількості тестувань на коронавірус. З цих коштів 100

млн гривень будуть направлені на контрактування приватних лабораторій і лабораторій інших форм
власності для здійснення тестувань методом ПЛР.
«Цим рішенням ми розраховуємо на збільшення кількості тестів, які робляться нашим
громадянам безоплатно. Ще 160 млн гривень направлені на додаткову закупівлю реагентів та
лабораторного обладнання», - додав Максим Степанов.
Окремо Міністр також зазначив, що Урядом була прийнята постанова щодо виділення 571
млн 035 тис. гривень регіонам на забезпечення киснем ліжок, які знаходяться в лікарнях,
виділених для лікування хворих на коронавірус, а також постанова, яка вносить зміни щодо
спрощення процедури закупівлі новітніх тест-систем на антиген.
 1 серпня набула чинності постанова Кабінету Міністрів від 22 липня 2020 року №641 «Про
встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із
значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARSCoV-2».
Залежно від епідеміологічної ситуації всі регіони поділено на декілька зон: зелену, жовту,
помаранчеву і червону за рівнем епідемічної небезпеки поширення COVID-19.
*****************
Новини органів державної влади
Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 27 жовтня:
- За минулу добу: захворіло 6 677 осіб, з них 298 дітей та 281 медпрацівник; госпіталізовано 1
022 особи; 126 летальних випадків; одужало 2 799 осіб.
- Загалом за добу здійснено 56 710 тестувань, зокрема 33 361 дослідження методом ПЛР, а
також 23 349 – методом ІФА.
- Найбільшу кількість випадків зареєстровано у Харківській (556), Львівській (478), Одеській
(461), Чернівецькій (389, в т.ч. м. Чернівці – 236) областях та у м. Київ (525).
- З початку пандемії МОЗ збільшило кількість тестувань методом ПЛР з 200 досліджень на добу
до понад 40 тисяч. Передбачається, що до середини листопада Україна вийде на показник 50 тисяч
тестувань на добу, а до кінця року – 75 тисяч.
- Для госпіталізації пацієнту з симптомами COVID-19 не потрібно робити ПЛР-тест. Для цього
достатньо наявності клінічних симптомів. Згідно зі світовою статистикою, до 30 відсотків пацієнтів з
явними ознаками коронавірусної інфекції мають негативний ПЛР-тест. На це впливає багато факторів
– зокрема процес забору, фізіологічні особливості організму та ін.
- Закінчуються випробування українських тест-систем на визначення методом ІФА антигену до
SARS-CoV2. Це дозволить суттєво збільшити кількість тестувань.
- МОЗ закупить експрес-тести на визначення COVID-19. Наразі проводяться відповідні
переговори з компаніями-постачальниками. Також підготовлено проєкт постанови Кабінету Міністрів
щодо виділення додаткових коштів на закупівлю цих тест-систем. Планується, що за допомогою
експрес-тестів буде здійснюватись до 1 млн досліджень на місяць.
- Станом на ранок 26 жовтня у 12 регіонах були відсутні проблеми з термінами проведення
тестувань на COVID-19. Однак вони поки що спостерігаються у Харківській, Донецькій, Одеській,
Дніпропетровській областях та у Києві. МОЗ оперативно реагує на виникнення проблем з термінами
проведення досліджень, направляючи зразки до інших регіонів.
- З 1 жовтня розпочав роботу спільний проєкт МОЗ та Мінцифри єМалятко. Було запущено
Реєстр електронних медичних висновків про народження дитини. На сьогодні близько 200 медичних
закладів приєдналися до цього проєкту. Станом на 23 жовтня видано більше 5 тисяч електронних
висновків про народження дитини.
Міністерство фінансів інформує: станом на 23 жовтня 2020 року з Фонду боротьби з COVID19 витрачено 34,1 млрд грн з 66 млрд грн. Це становить 52% від загальної суми.
На сферу охорони здоров’я використано 5,8 млрд грн із передбачених 16,3 млрд грн або 35%.
Зокрема, на закупівлю апаратів штучної вентиляції легень витрачено 21 млн грн (виділено 100 млн
грн); на забезпечення лабораторій МОЗ та закупівлю засобів індивідуального захисту для медичних

працівників витрачено 624 млн грн з передбачених 2,9 млрд грн. На субвенцію місцевим бюджетам
для забезпечення лікарень киснем спрямовано 571 млн грн. Також на підвищення надбавок і доплат
медичним працівникам витрачено 2,7 млрд грн з передбачених 6 млрд грн. Кошти, виділені на
придбання обладнання для приймальних відділень опорних лікарень, поки не використовувались.
У сфері соціального захисту використано 9,3 млрд грн (89%) з передбачених 10,4 млрд грн.
На забезпечення правопорядку використано 2,4 млрд грн з 2,7 млрд грн (91%).
На будівництво і ремонт доріг використано 16,3 млрд грн (47%) з виділених 35 млрд гривень.
На державну підтримку сфери культури, туризму та креативних індустрій передбачено 1 млрд грн, із
яких наразі використано лише 6 млн гривень.
На відновлення видатків, які були скорочені при створенні Фонду, передбачено 524 млн грн, із
яких наразі використано 165 млн грн або 31%.
Детальна інформація про використання коштів Фонду боротьби з COVID-19 наведена на
дашборді https://mof.gov.ua/uk/data_and_analytics-433
В МОЗ нагадують що робити у разі виявлення симптомів COVID-19.
В Україні визначений чіткий алгоритм дій у разі появи симптомів COVID-19. Найперше
необхідно зателефонувати своєму сімейному лікарю.
Головне: жоден стандарт не передбачає, що хворий повинен самостійно їхати в поліклініку та
стояти там у чергах.

МОЗ оновило стандарти госпіталізації хворих з COVID-19. Так обов'язковому лікуванню в
умовах стаціонару підлягають пацієнти з групи ризику. Хто входить до цієї групи, детальніше у нашій
інфорграфіці

Міністерство закордонних справ повідомляє: для в’їзду українців в умовах пандемії відкриті
з певними обмеженнями або без них 58 країн.
Актуальну інформацію щодо умов в'їзду в ту чи іншу країну можна дізнатись за допомогою
онлайн-мапи https://tripadvisor.mfa.gov.ua/
Міністерство охорони здоров’я нагадує: українці, які повернулися з-за кордону і не хочуть
проводити 14 днів на самоізоляції, можуть припинити її, здавши ПЛР-тест.
Людина, яка повертається з "країни червоної зони", повинна пройти самоізоляцію протягом 14
днів, встановивши в себе додаток “Дій вдома”, але за бажанням можна також пройти ПЛР-тестування
у будь-якій лабораторії, акредитованій Центром громадського здоров'я. У разі негативного тесту
самоізоляція припиняється.
Всі лабораторії, які акредитовані Центром громадського здоров’я, є в переліку, опублікованому
на сайті Центру https://phc.org.ua/ Також звертаємо увагу, що особа, яка здає ПЛР-тест, має попередньо
заповнити інформовану згоду на опрацювання даних. У формі необхідно обов’язково зазначити факт
перетину кордону, якщо він відбувся протягом останніх 14 днів, і точну дату прибуття на територію
України.
Крім цього, у формі варто зазначити саме той номер телефону, який було використано для
встановлення додатку «Дій вдома». Інакше, можлива плутанина та несвоєчасне отримання
повідомлення про завершення самоізоляції.

Водночас, за повідомленням Міністерства інфраструктури наразі в міжнародних аеропортах
«Бориспіль», «Львів», «Одеса» та «Харків» розміщені ПЛР лабораторії для швидкого проходження
тестування.
Центр громадського здоров’я України рекомендує здавати ПЛР-тести вранці, відразу
після нічного сну.
Відповідні
рекомендації
розміщено
на
Фейсбук-сторінці
ЦГЗ
https://www.facebook.com/phc.org.ua/photos/a.353782784746456/2144746728983377/?type=3&theater
Згідно з ними, за шість годин до тесту не рекомендується вживати лікарські засоби для
зрошення ротової порожнини і використовувати препарати для розсмоктування, а за три-чотири
години до тестування не слід чистити зуби, жувати гумку, їсти і пити.

Міністерство охорони здоров'я зауважує: проживання в гуртожитках та їх відвідування
під час карантину має бути безпечним. Для цього впроваджено ряд епідеміологічних правил для

мешканців, відвідувачів та адміністрації приміщень. Усі, хто перебуває в гуртожитку, зобов'язані
носити захисні маски поза межами кімнати та користуватися спиртовими антисептиками на вході.
Своєю чергою, адміністрація гуртожитку повинна здійснювати всі необхідні заходи для протидії
поширення COVID-19.

В Міністерстві охорони здоров’я нагадують: епідеміологічна ситуація з COVID-19 змінила
звичний вектор буденності. Коронавірусна хвороба диктує багато обмежень, але пандемія не
забороняє нам головного - отримувати задоволення від життя у новій реальності. Ми можемо ходити
в кіно, театри, відвідувати концерти, вболівати за улюблені спортивні команди, дотримуючись
простих епідеміологічних правил.

Крім того в МОЗ наголошують при масковому режимі необхідно не лише правильно носити
маски, але й знати, що робити з використаними ЗІЗ.
Використані маски та рукавички необхідно покласти у пакет, зав’язати його і по можливості
дати «відлежатися» 72 години, щоб вірус утратив силу. Далі — викинути у контейнер муніципальних
відходів.
Якщо маска й рукавички від інфікованої людини, яка перебуває на самоізоляції, то треба додати
ще 2 пакети, щільно їх зав’язати і теж відкласти на 72 години. Після цього їх теж можна викинути у
загальний контейнер муніципальних відходів.

Нагадаємо, в Україні запроваджений адаптивний карантин, який передбачає різний рівень
обмежувальних заходів у регіонах, у залежності від ситуації всередині області.
Так в Україні дозволена робота басейнів і спортзалів; відвідування освітніх занять у групах не
більше 10 людей (наприклад, розпочнуть роботу автошколи); а також відновлено рух залізничного
транспорту і міжобласних перевезень автотранспортом. Скасування обмежень можливе лише у тих
регіонах, де це дозволятиме епідемічна ситуація.
Переглянути повний список рекомендацій МОЗ щодо роботи спортивних залів та басейнів
можна ТУТ https://bit.ly/3gGjlTq

Правила пасажирських перевезень під час карантину дивіться в нашій інфографіці.

У Києві, Харкові та Дніпрі відновлено роботу метрополітену. Проте в країні продовжують
діяти карантинні заходи, які стосуються також і пасажирів метро. Обов'язковими залишаються
використання захисних масок та дотримання соціальної дистанції.

У регіонах, які відповідають критеріям послаблення карантину, відкрилися кафе та
ресторани.
Якщо ви вирішили відвідати ці заклади, то зробіть це безпечно: використовуйте санітайзери в
закладах харчування, сплачуйте замовлення безконтактно, знімайте захисну маску безпосередньо
перед їжею, відпочивайте разом з друзями, але не більше 4 осіб за столиком.

Вже дозволено працювати як продовольчим, так і непродовольчим магазинам за умови
дотримання ними певних правил: відвідуйте супермаркети та ТРЦ у захисних масках, користуйтеся
санітайзерами, уникайте скупчень людей.

Міністерство оборони повідомляє: станом на 27 жовтня в Збройних Силах України на гостру
респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє — 1383 особи.
Всього за час пандемії одужало — 3734 особи, летальних випадків — 14.
На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 358 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких
закінчується ізоляція найближчих три доби — 57 осіб.
За минулу добу зареєстровано 83 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу
COVID-19.
Telegram-канал «Коронавірус в цифрах» повідомляє: в Україну привезуть 14 тисяч флаконів
препарату «Ремдесивір» для лікування COVID-19.
Заступник міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції Ігор Іващенко розповів,
що постачання буде здійснюватися до кінця цього тижня.
«На минулому тижні МОЗ надало дозвіл на ввезення незареєстрованого лікарського засобу
«Ремдесивір», який був закуплений державним підприємством «Медичні закупівлі України» для
лікування коронавірусної хвороби», — наголосив він.
Іващенко додав, що загалом в Україну прибуде понад 28 тис. одиниць лікарського засобу. Його
направлять на лікування 4 700 пацієнтів із середньою та важкою патологією перебігу COVID-19.
Telegram-канал «Вірусні історії» повідомляє: в Україні працюють над створенням вакцини
від COVID-19.
У всьому світі дослідники працюють над розробкою сотень потенційних вакцин проти COVID19. Багато з них вже вийшли на третій етап випробувань - на людях, щоб дослідити ефективність і
безпеку.
У ВООЗ сподіваються, що вже до кінця 2020 року буде винайдено вакцину від недуги.
В Україні також працюють над розробкою вакцини, яка може з'явитися за рік після проведення
усіх необхідних досліджень.
«Нам потрібно пройти великий шлях, щоб кандидат у вакцину став уже вакциною. Для цього
треба пройти три фази клінічних досліджень. Зараз підбирається в Україні необхідне виробництво, де
це може бути зроблено. Якщо очікування наші збудуться, то вже десь за рік ми можемо отримати
оригінальну українську вакцину від COVID-19», - розповів міністр охорони здоров'я Максим
Степанов.
У розробці вітчизняної вакцини беруть участь американські компанії, а попередні дослідження
кандидата у вакцини проводилися у лабораторіях Туреччини та США.

*********************
Новини столиці
За минулу добу кількість киян, які захворіли на коронавірус, збільшилась на 525 осіб. Загальна
кількість підтверджених випадків у столиці станом на 27 жовтня – 34 887.

Київ залишається у «помаранчевій» карантинній зоні епідемічної небезпеки поширення
COVID-19.
Таке рішення було прийнято Державною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій 23 жовтня.
Так, до обмежень «зеленої» та «жовтої» зони додано такі заборони:
- Проведення масових (культурних, спортивних, соціальних, релігійних, та інших) заходів
дозволене за участі не більше 20 осіб за умови дотримання дистанції 1,5 м
- Заборонена діяльність закладів, що надають послуги з розміщення, - крім готелів
- Відвідування групових занять у професійних та вищих навчальних закладах освіти дозволене
групами не більше 20 осіб
- Проведення медзакладами планових госпіталізацій теж тимчасово обмежене. Це не стосується
надання медичної допомоги вагітним, новонародженим, пацієнтам з онкозахворюваннями,
паліативних хворим та випадків, коли є ризик для життя пацієнта
- Заборонена діяльність спортивних залів та фітнес-центрів, крім закладів, що можуть
забезпечити відвідування не більше 1 особи на 10 м2 приміщення
- Заборонений прийом дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку - санаторіїв і
таборів у столиці та передмісті
- Перевезення пасажирів автомобільним та міським громадським транспортом здійснюється
тільки в кількості 50% місць для сидіння.
******************
Звернення громадян до урядового контактного центру
Протягом 26 жовтня зареєстровано 508 звернень з питань, пов’язаних з поширенням на території
України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Динаміка надходження дзвінків та надсилання на розгляд ОВВ звернень із вказаної тематики у
жовтні:

Працівники Центру у 402 випадках надали заявникам консультаційну інформацію. Заявники
передусім цікавилися: порядком в’їзду та виїзду на територію України; протиепідемічними заходами;
нововведеннями у соціальній сфері під час карантину; нововведеннями у комунальній сфері під час
карантину; контактною інформацією регіональних «гарячих ліній» з питань коронавірусу;
стандартами надання медичної допомоги при COVID-19; алгоритмом припинення самоізоляції через
додаток «Дій вдома».
На розгляд органів влади надіслано 106 звернень, які зареєстровані переважно із м. Києва,
Дніпропетровської, Донецької, Запорізької та Харківської областей.

Протягом 26 жовтня зменшилася кількість звернень стосовно проблем із оплатою праці,
наданням медичної допомоги та недотриманням карантинних заходів на підприємствах, в установах
та організаціях
Найбільше звернень з пов’язаних із коронавірусом та карантином питань надійшло із
м. Києва (16) та Дніпропетровської області (18). Жителі обох регіонів переважно нарікали на
проблеми із наданням медичної допомоги.

