


Інформаційна довідка щодо питань, пов’язаних з коронавірусом COVID-19 
станом на 27 вересня 2021 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 

 

Всеукраїнський контакт-центр для протидії COVID-19: 0-800-60-20-19 

 

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/ 
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https://twitter.com/MoH_Ukraine
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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_Botтаhttps://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:      
044-238-16-57 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 

 

Велика Британія: (+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, 

797-314-411https://poland.mfa.gov.ua/ 

Франція: (+33) 143-060-737 https://france.mfa.gov.ua/ 
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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 

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 аканти «Коронавірус_інфо» (@coronainfoua). Там уже 

запустили челендж #мийруки. 
 

 Телефонні «гарячі лінії» для надання адресної допомоги вразливим верствам 

населення у період карантину запроваджено місцевими органами влади в усіх регіонах України: 

https://www.msp.gov.ua/files/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D

0%B8_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B8%D1%85_%D0%BB%D1%96%D0%

BD%D1%96%D0%B9.pdf 

У Червоному Хресті України працює лінія підтримки «Давай поговоримо».  
За номером 0 800 331 800 можна записатися на безкоштовну консультацію до психолога, 

який допоможе впоратися з емоційним виснаженням, яке виникло через пандемію COVID19.  
Лінія підтримки працює з 12:00 до 20:00 з понеділка по п'ятницю без перерви (безкоштовно 

з мобільних у межах України). 

 

********************** 

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 уряду від 20 вересня 2021 року, дію карантинних обмежень на території 

України продовжено до 31 грудня. 

 

Наразі на всій території країни встановлено «зелений» рівень епідемічної небезпеки. 
Правилами визначається можливість одночасного встановлення по всій території 

«зеленого» або «жовтого» рівня карантинних обмежень, «помаранчевий» та «червоний» буде 

визначатись в межах регіону. 
  

 «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;  

https://t.me/ualegalaid
https://web.telegram.org/#/im?p=@coronainfoua
tg://search_hashtag/?hashtag=мийруки
https://www.msp.gov.ua/files/Телефони_гарячих_ліній.pdf
https://www.msp.gov.ua/files/Телефони_гарячих_ліній.pdf
https://www.msp.gov.ua/files/Телефони_гарячих_ліній.pdf


• 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 вересня в Україні зафіксовано 3 007 

нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 286, 

медпрацівників – 32). 

 

Також за останню добу: 

госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками – 1 478 

летальних випадків – 94 

одужало (особи) – 952 

 

Здійснено тестувань за добу – 26 912 в т. ч.: 

методом ПЛР — 13 202 

методом ІФА — 2 688 

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 11 022 

 

За весь час пандемії в країні: 

захворіло (особи) – 2 395 404 

одужало (особи) – 2 245 144 

летальних випадків – 55 720 

проведено ПЛР-тестувань – 12 710 080 

 

 Кількість захворювань в регіонах: 
м. Київ – 135 випадків; 

Вінницька область – 102 випадки; 

Волинська область – 121 випадок; 

Дніпропетровська область – 371 випадок; 

Донецька область – 163 випадки;  

Житомирська область – 166 випадків; 

Закарпатська область – 15 випадків; 

Запорізька область – 175 випадків; 

Івано-Франківська область – 61 випадок; 

Київська область – 60 випадків; 

Кіровоградська область – 6 випадків; 

Луганська область – 67 випадків; 

Львівська область – 241 випадок; 

Миколаївська область – 83 випадки; 

Одеська область – 163 випадки; 

Полтавська область – 34 випадки; 

Рівненська область – 53 випадки; 

Сумська область – 95 випадків; 

Тернопільська область – 180 випадків; 

Харківська область – 233 випадки; 

Херсонська область – 77 випадків; 

Хмельницька область – 56 випадків; 

Черкаська область – 43 випадки; 

Чернівецька область – 282 випадки; 

Чернігівська область – 25 випадків. 



 
 Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста 

Севастополя відсутні. 
 

За минулу добу 26 вересня 2021 року вакциновано проти COVID-19 – 37 153 людини. Одну 

дозу отримали 21 836 людей, повністю імунізовані - 15 317 людей. Протягом доби працювали: 308 

мобільних бригад, 1 119 пунктів щеплення; 357 центрів вакцинації. 

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 781 527 людей, з них отримали одну дозу – 6 

781 525 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 458 838 людей (із них двоє осіб 

отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 12 240 363 щеплень. 

 

Ситуація в світі 

 

- 221 країна та територій світу зіштовхнулись з хворобою викликаною вірусом COVID-19, 

яку ВООЗ оголосила, як «пандемія». 
- Наразі у світі зареєстровано 232 638 736 випадків COVID-19, зокрема 4 762 996 смертей, 

одужали 209 267 780 осіб. 
- У трійці країн-лідерів за числом заражених: США – 43 750 983 випадки, Індія – 33 678 

786, Бразилія – 21 351 972. 

- У 184 країнах світу введено понад 6.13 млрд доз вакцини проти коронавірусу.  



- За даними масштабного випробування, проведеного компанією Novavax, її вакцина 

показала ефективність 90% у запобіганні COVID-19. 
- За даними дослідження в реальних умовах, вакцини Pfizer-BioNTech і Oxford-AstraZeneca 

ефективні проти штаму коронавірусу Delta. 
- Держави «Великої сімки» нададуть до кінця 2022 року 2,3 млрд доз вакцини від 

коронавірусу країнам, що розвиваються. 
- Європейський парламент ухвалив регуляторні правила щодо застосування цифрових 

COVID-сертифікатів ЄС, що відкриває шлях до початку їх офіційного застосування у всіх країнах 

Євросоюзу з 1 липня поточного року. 
- З 20 серпня приймаються COVID-сертифікати, видані Україною, для поїздок в країни 

Європейського Союзу. 
- Дослідники з Гарвардського університету (США) заявили, що вакцина проти COVID-19 

компанії Johnson&Johnson виробляє декілька імунних відповідей, і це дозволяє їй бути 

ефективною проти різних штамів коронавірусу (COVID-19). 
 - В Японії продовжили надзвичайний стан через коронавірус. Термін дії режиму 

надзвичайного стану у зв'язку з коронавірусом у багатьох частинах Японії, включаючи Токіо й 

Осаку, продовжений до 30 вересня. 

- Австрія з 15 вересня посилить низку заходів із боротьби з COVID-19, проте в першу чергу 

вони будуть застосовуватися лише до тих, хто не вакцинувався. 
- Брюссель з 17 вересня запровадить більш жорсткі правила карантину для мандрівників, 

які прибувають з червоної зони в межах ЄС через збільшення кількості нових пацієнтів з Covid-19. 

- Ізраїль з 19 вересня відкривається для туристів чисельністю від 5 до 30 осіб із країн, 

віднесених до зеленої, жовтої та помаранчевої зон, за умови повної вакцинації проти 

коронавірусу. Водночас Ізраїль залишиться закритим для мандрівників із країн червоної зони. 

- Швейцарія з 20 вересня посилює вимоги для в'їзду туристів, зокрема, мандрівники, які 

в'їжджають до країни і не були вакциновані проти COVID-19 або не перехворіли вірусом, повинні 

будуть надати негативний результат тесту. 
- З 20 вересня пасажири, що прилітають до Ізраїлю, більше не зобов'язані подавати запит на 

звільнення від ПЛР-тесту до Комісії з надзвичайних випадків, якщо вони перехворіли 

коронавірусом протягом 3 останніх місяців. 

- Для в’їзду до Ватикану з 1 жовтня необхідно буде мати сертифікат вакцинації від хвороби 

COVID-19 - так звану «Зелену перепустку», яка засвідчує, що людина щеплена від коронавірусу, 

одужала від хвороби або нещодавно отримала негативний результат тесту на COVID-19. 

-  США на початку листопада знімуть обмеження на в’їзд для вакцинованих авіапасажирів з 

Великої Британії та багатьох інших європейських країн, а також Китаю та Індії. 

- 23 вересня Європейський Союз оновив перелік країн «зеленої» зони в якому наразі 

знаходиться 14 країн. Україна залишається в переліку держав із низьким рівнем поширення 

коронавірусу. Рада ЄС вилучила зі списку країн «зеленої» зони Молдову, Боснію і Герцеговину, 

але внесла Чилі, Кувейт і Руанду. З цього дня державам ЄС і Шенгенської зони рекомендовано 

поступово скасувати обмеження на поїздки усіх жителів країн із списку. 

- Відень, Австрія, з 1 жовтня посилює коронавірусні обмеження. Нові правила спочатку 

будуть застосовуватися один місяць і тільки до людей у віці від 12 років і старше. 

- У Португалії з 1 жовтня скасують майже всі коронавірусні обмеження, зокрема, дозволять 

відвідувати без COVID-сертифікатів ресторани і масові заходи. Але сертифікат залишиться 

обов'язковим для подорожей повітрям або морем, для відвідування будинків престарілих або 

лікарень, а також для великих культурних, спортивних або розважальних заходів. Маски не 

будуть обов'язковими на вулицях, на відкритих просторах шкіл і на дитячих майданчиках. 

- Норвегія з 25 вересня скасовує майже всі коронавірусні обмеження. 

- У Нідерландах з 25 вересня послабили карантинні обмеження, скасовано обмеження щодо 

обов’язкового дотримання дистанції 1,5 метра, а також рекомендація щодо роботи вдома. Однак 

ресторани, театри, кінотеатри та музичні заклади можуть бути відчиненими лише до 00:00. 

Носити маски залишається обов’язковим у громадському транспорті. 

 - Румунія встановила карантинний режим на 14 днів для всіх невакцинованих від COVID-

19 іноземних громадян, осіб без громадянства, які прибувають з третіх країн, крім ЄС та 

Швейцарії. Карантинний режим (за домашньою/задекларованою адресою) на 14 днів діє 



незалежно від того, в якій зоні за рівнем розповсюдження COVID-19 знаходиться країна, з якої 

вони прибувають. Винятки можуть бути застосовані до осіб, які вакциновані проти коронавірусу, і 

якщо пройшло 10 днів з моменту завершення повної схеми вакцинації до в’їзду в Румунію. 

 

******************** 

 

Новини законодавства 
 

13 серпня Кабінет Міністрів України прийнято постанову Про внесення змін до постанов 

Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 і від 29 червня 2021 р. № 677. 
 Кабінет Міністрів України постановляє: 

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 «Про 

встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (Офіційний вісник України, 2021 р., № 1, ст. 14, № 17, 

ст. 664, № 19, ст. 811, № 27, ст. 1442, № 35, ст. 2100, № 47, ст. 2921, № 50, ст. 3075, № 54, ст. 3342, 

№ 62, ст. 3926) — із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 18 серпня 

2021 р. № 889, і від 29 червня 2021 р. № 677 «Деякі питання формування та використання 

сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи 

від зазначеної хвороби» (Офіційний вісник України, 2021 р., № 54, ст. 3342, № 62, ст. 3931) — із 

змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2021 р. № 889, зміни, 

що додаються. 
2. Ця постанова набирає чинності з 20 вересня 2021 року. 

 

******************** 

 

Новини Уряду 
 

Боротьбу з фіктивними COVID-сертифікатами, перебіг вакцинації, зокрема серед 

працівників державних органів та педагогів, обговорили на нараді у Президента 

Кабінет Міністрів України має запропонувати комплекс заходів для боротьби з підробкою 

ПЛР-тестів та сертифікатів про вакцинацію проти COVID-19, а також для контролю за 

виконанням усіх необхідних заходів українцями та іноземними громадянами, які в'їжджають в 

Україну з-за кордону. 

Про це йшлося на селекторній нараді з питань протидії пандемії COVID-19, що відбулася 

під головуванням Президента Володимира Зеленського. 

Головних лікарів медичних закладів, де зафіксовані порушення, та туристичні агенції, які 

сприяють отриманню підроблених сертифікатів і тестів, мають притягати до відповідальності. 

За два тижні всі міністерства та центральні органи влади мають відзвітувати про перебіг 

вакцинації серед своїх працівників. Бажано, щоб було вакциновано двома дозами 70% працівників 

міністерств і центральних органів виконавчої влади. Наприклад, у Міністерстві оборони щеплення 

двома дозами вже отримали 84% працівників, у Міністерстві внутрішніх справ – 68%. Глава 

держави назвав це хорошими показниками. 

Аналогічних показників хочуть досягти й серед педагогічних працівників. 

«Педагоги активно вакцинуються. Вже понад 70% працівників закладів освіти отримали 

щеплення», – зазначив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. 

За словами очільника уряду, 10-й тиждень поспіль в Україні зростає кількість осіб, які 

захворіли на COVID-19. На сьогодні у країні 94 540 активних хворих. Ліжок, зайнятих недужими з 

COVID-19 та пацієнтами з підозрою на коронавірусну хворобу, – 16 706, причому лише 3% ліжок 

зайняті вакцинованими громадянами. Загалом в Україні для хворих на COVID-19 передбачено 90 

тис. ліжок: наразі готові 45 тисяч ліжок, 97% яких забезпечені киснем, ще стільки ж можуть 

розгорнути додатково будь-якої миті в разі необхідності. 

Станом на сьогодні в Україні щеплено 6 млн 781 тис. осіб, з них 5 млн 458 тис. отримали 

дві дози. За минулий тиждень вакцинували майже 746 тис. осіб. 



 

Міжнародний ковід-сертифікат відтепер можна згенерувати на порталі Дія.  

Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль написав у Фейсбуці за підсумками тижня 

Для цього потрібен лише електронний підпис. Також Мінцифри разом із МОЗ запускають 

«жовті» внутрішні ковід-сертифікати. Їх можна отримати вже після щеплення першою дозою 

вакцини. 

Наявність зазначених документів у персоналу та відвідувачів дозволить бізнесу працювати 

без додаткових обмежень у «жовтій» карантинній зоні. 

 

У «жовтій» зоні підприємці можуть обрати: працювати з обмеженнями або без 

обмежень, але з ковід-сертифікатами. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під 

час чергового засідання Уряду 22 вересня. 

Від завтра в усіх регіонах країни запроваджується «жовтий» рівень епідемічної небезпеки. 

Це означає додаткові обмеження щодо дистанції та кількості місць у громадських закладах.  

За його словами, в умовах нових обмежень підприємцям пропонується кілька варіантів 

роботи. 

«Перший — працювати без додаткових обмежень, але для цього 80% персоналу та всі 

відвідувачі мають бути вакциновані принаймні однією дозою, мати негативний тест або довідку 

про одужання. Бізнес має самостійно перевіряти наявність цих документів. Другий варіант — 

працювати з усіма додатковими обмеженнями «жовтої» зони та не перевіряти відповідні 

документи. Вибір залишається за підприємцями, і ми впевнені в їхній відповідальній позиції», — 

відзначив Прем’єр-міністр. 

Денис Шмигаль також підкреслив, що темпи розповсюдження коронавірусу свідчать, що 

найближчим часом деякі регіони можуть перейти в «червону зону». В цих регіонах, за його 

словами, бізнес зможе працювати, якщо всі працівники та всі відвідувачі матимуть «зелені» ковід-

сертифікати. 

 

Уряд пропонує посилити відповідальність за підроблення ковід-документів. Кабінет 

Міністрів на засіданні 22 вересня підтримав законопроект, який встановлює відповідальність за 

підробку документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень. 

«Підроблення документів про щеплення, особливо ковід-сертифікатів — це загроза для 

всього суспільства, і ми будемо реагувати відповідним чином», — наголосив Прем’єр-міністр 

Денис Шмигаль. 

Документом, зокрема, передбачається: 

- штраф від 17 до 34 тисяч грн або обмеження волі до 2 років для осіб, які свідомо 

використовують підроблені документи; 

- штраф до 68 тисяч грн або позбавлення волі до 2 років з позбавленням права обіймати 

посаду на 1-3 роки для медичних працівників, які свідомо вносять неправдиву інформацію про 

щеплення; 

- штраф до 170 тисяч або позбавлення волі до 3 років за підроблення таких документів із 

метою розповсюдження. 

Прем’єр-міністр висловив сподівання, що Парламент підтримає цю відповідальну перед 

суспільством ініціативу. 

 

З 23 вересня в усіх регіонах України буде встановлено «жовтий» рівень епіднебезпеки, 

— рішення Державної комісії ТЕБ та НС 
 Під головування Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля 21 вересня відбулося 

позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій. До засідання долучилися також голови обласних державних 

адміністрацій. 
 Державна комісія заслухала доповідь Міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка щодо 

поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 та розглянула питання 

впровадження в усіх регіонах країни «жовтого» рівня епідемічної небезпеки. 
 Прем’єр-міністр зауважив, що епідемічна ситуація в країні стрімко погіршується, тому 

обов’язок держави — захистити життя та здоров’я людей. Водночас він наголосив, що вакцинація 



на сьогодні є найефективнішим способом протидії COVID-19, і держава забезпечила можливість 

будь-кому щепитися безкоштовно. 
 Глава Уряду наголосив, що Кабінет Міністрів змінами до постанови в певному плані також 

пом’якшив обмежувальні заходи та дозволив працювати закладам господарювання та освіти 

навіть у «червоній» зоні, але за певних умов. 

«Обмеження «жовтої» та «червоної» зон не поширюватимуться на ті заклади, де персонал 

та відвідувачі вакциновані, мають негативний тест або підтвердження нещодавно перенесеної 

хвороби. Це той метод, який на сьогодні успішно використовує низка європейських і світових 

країн для того, щоб уберегти людей і водночас не зупиняти економічну активність країни», — 

зазначив Прем’єр-міністр. 

 За результатами засідання Державна комісія ТЕБ та НС вирішила: 
 — встановити з 00 год. 00 хвилин 23 вересня 2021 р. «жовтий» рівень епідемічної 

небезпеки поширення COVID-19 на території всіх регіонів України; 
 — застосувати на території всіх регіонів України обмежувальні протиепідемічні заходи, 

передбачені для «жовтого» рівня епідемічної небезпеки; 

 — головам обласних та міста Києва державних адміністрацій вжити заходів щодо 

забезпечення дотримання відповідних обмежувальних протиепідемічних заходів, передбачених 

для відповідного рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19. 
 Учасники засідання також порушили питання охоплення населення вакцинацією, зокрема 

вчителів та працівників закладів освіти. Денис Шмигаль зауважив, що в порівнянні з минулим 

роком захворюваність на COVID-19 серед дітей зростає. 

 З урахуванням обговорення Державна комісія доручила головам обласних та міста Києва 

державних адміністрацій вжити заходів до: 
 — можливості залучення до процесу вакцинації, у тому числі, вчителів та працівників 

закладів освіти можливостей існуючих пунктів щеплень у закладах освіти; 
 — забезпечення можливості та організації вакцинації у тому числі вчителів та працівників 

закладів освіти за допомогою виїзних мобільних вакцинальних сесій у разі відсутності в закладах 

освіти постійних пунктів щеплень; 
 — інформування та проактивного запрошення до вакцинації не лише вчителів та 

працівників закладів освіти, а також їхніх родичів та родичів здобувачів освіти до існуючих 

пунктів щеплень у закладах освіти та під час роботи виїзних мобільних вакцинальних сесій. 

 

Уряд продовжив адаптивний карантин до 31 грудня 2021 року 
На засіданні Кабінету Міністрів України 20 вересня 2021 року прийнято рішення про 

продовження адаптивного карантину та режиму надзвичайної ситуації до 31 грудня 2021 року. 

 



  

В таких умовах у громадському транспорті та під час масових заходів або відвідин 

приміщень всі учасники мають дотримуватись маскового режиму. Відповідно робота закладів 

громадського харчування, розважальних закладів (нічних клубів), кінотеатрів та залів інших сфер 

культури, проведення інших масових заходів дозволяється за умов носінням масок та 

забезпечення засобами індивідуального захисту працівників. 

При цьому дотримання маскового режиму є необов'язковим за умови наявності у всіх 

учасників та організаторів заходу одного з таких документів: 
- негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР (не більше як за 72 години до 

проведення заходу), 
- негативний результат експрес-тесту на визначення антигенкоронавірусуSARS-CoV-2 (не 

більше як за 72 години до проведення заходу), 
- документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, 

включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання у надзвичайних ситуаціях. 
При «зеленому» рівні епідемічної небезпеки в Україні перетин державного кордону з будь-

яких країн є безперешкодним для громадян України або іноземців з посвідкою на постійне 

проживання. Так само безперешкодно громадяни України можуть перетинати КПВВ. 
Для іноземців завжди обов’язково потрібно мати страховий поліс на випадок захворювання 

на COVID-19, та одну із наступних позицій: 
- негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР (не більше як за 72 години до 

перетину кордону), 
- негативний результат експрес-тесту на визначення антигенакоронавірусуSARS-CoV-2 (не 

більше як за 72 години до перетину кордону), 



- документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, 

включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання у надзвичайних ситуаціях, виданий 

відповідно до ММСП або відповідно до укладених Україною міжнародних договорів про взаємне 

визнання документів про вакцинацію. 

З 20 вересня 2021 року іноземці та особи без громадянства, які в’їжджають в Україну з 

метою транзиту та мають документи, що підтверджують виїзд з країни протягом 48 годин, 

звільняються від самоізоляції та, відповідно, встановлення додатка Вдома та проходження 

тестування в Україні. 

Незмінним залишається для всіх іноземних громадян та власників посвідки на тимчасове 

проживання незалежно від країни прибуття для в'їзду в Україну необхідність мати поліс 

(свідоцтво, сертифікат) страхування, виданий страховою компанією, зареєстрованою в Україні, що 

покриває витрати, пов'язані з лікуванням COVID-19, обсервацією, і діє на весь термін перебування 

в Україні. 

Також, всім іноземним громадянам, власникам посвідки на тимчасове проживання, а також 

особам без громадянства під час прибуття в Україну потрібно мати один з зазначених документів: 

- документ, що підтверджує отримання однієї чи кількох доз вакцини проти COVID-19, що 

включені ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях; або 

- іноземний COVID-сертифікат, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 вакцинами, що 

включені ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний 

результат тестування на COVID-19 методом ПЛР або одужання особи від COVID-19; або 

- негативний результат ПЛР тесту або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу 

SARS-CoV-2, що зроблений не більш як за 72 години до в’їзду. 

Довідки про тестування та вакцинацію не вимагаються від дітей до 12 років. 

Іноземні громадяни від 18 років, які не пройшли вакцинацію від коронавірусу та 

перетинають державний кордон на в'їзд, зобов'язані мати негативний результат тесту та 

встановлювати мобільний додаток для контролю самоізоляції Вдома незалежно від терміну 

перебування на території України. 

Самоізоляція не застосовується, якщо протягом 72 годин з моменту в'їзду пройти ПЛР-

тестування або зробити експрес-тест на антиген і отримати негативний результат. 

У разі встановлення на території України іншого рівня епідемічної небезпеки перетин КПВВ 

для громадян України є безперешкодним за наявності документу, що підтверджує отримання 

повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених 

для використання у надзвичайних ситуаціях. 

Якщо такий документ відсутній, особа має пройти самоізоляцію за допомогою застосунку 

«Вдома» або обсервацію у разі відмови чи неможливості скористатись цим застосунком. 
Припинити самоізоляцію така особа може відразу, отримавши негативний результат експрес-

тесту на визначення антигенакоронавірусуSARS-CoV-2 безпосередньо в пункті тестування на 

КПВВ. 

Новими правилами визначається можливість одночасного встановлення по всій території 

країни «зеленого» або «жовтого» рівня карантинних обмежень, «помаранчевий» та «червоний» 

буде визначатись в межах регіону. 
Уся територія країни одночасно повернеться до «жовтої» зони, у разі наявності протягом 

трьох днів підряд однієї з таких ознак на всій території України: 
- кількість виявлених нових випадків інфікування COVID-19 на 100 тис. населення за останні 

14 днів — більше ніж 75; 

- коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом полімеразної ланцюгової 

реакції та експрес-тесту на визначення антигенакоронавірусуSARS-CoV-2) — більше як 4 

відсотки; 
- кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та експрес-тесту на 

визначення антигенакоронавірусуSARS-CoV-2 протягом останніх семи днів на 100 тис. населення 

— менше ніж 300; 
- наявності підстав для встановлення «червоного» рівня епідемічної небезпеки на території 

принаймні одного регіону. 



Жовтий рівень буде встановлений рішенням державної ТЕБ та НС за ініціативи Міністра 

охорони здоров’я. При нормалізації ознак «зеленої» зони і їхньої фіксації протягом 7 днів підряд, 

так само рішенням державної ТЕБ та НС вся країна перейде до «зеленого» рівня. 

У разі погіршення показників в певному регіоні та встановленні «червоного» рівня 

епідемічної небезпеки вся інша територія країни перебуватиме на «жовтому» рівні. 

При визначенні «жовтої» зони на території країни слід обов'язково дотримуватись маскового 

режиму, фізичної дистанції у 1,5 м, а також забороняється: 
- проведення масових заходів за участю більш як 1 особи на 4 кв. м. площі будівлі або 

території, 
- заповненість кінозалів та залів інших закладів культури понад 50% місць, 

- заповненість спортзалів і фітнес-центрів не більше ніж 1 особа на 10 кв. метрів; 
- обмеження по часу роботи закладів відсутні. 

Обмеження не будуть застосовуватися: 
до роботи навчальних закладів за умови наявності не менше як 80% працівників з 

«жовтими» чи «зеленими» COVID-сертифікатами.  

якщо всі учасники (відвідувачі) та щонайменше 80% організаторів масових заходів, 

працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, спортзалів та басейнів 

матимуть «жовтий» чи «зелений» COVID-сертифікат.  
Кінцеве рішення про те, чи надавати послуги тільки вакцинованим, чи дотримуватись всіх 

карантинних обмежень, залишається за власником. 
«Помаранчевий» рівень епідемічної небезпеки не містить додаткових обмежень та 

визначається сигнальним про наближення регіону до «червоної» зони. Він визначається 

автоматично, коли буде спостерігатися перевищення хоча б одного з таких показників: 
- завантаженість в регіоні (області) ліжок з киснем більше ніж на 65%, 

- кількість тестувань ПЛР та на антиген протягом 7 днів на 100 тис. населення менше ніж 

300, 

- кількість госпіталізацій з коронавірусом чи підозрою за 7 днів на 100 тис. населення більше 

60, 
- коефіцієнт виявлених випадків ПЛР або експрес-тестів на антиген більше 20%, 

- зростання кількості госпіталізацій за 7 днів порівняно з попереднім аналогічним періодом 

більш ніж на 50%. 
На «помаранчевому» рівні епідемічної небезпеки місцеві органи влади можуть вводити 

додаткові обмеження. 

При запровадженні «червоного» рівня епідемічної небезпеки зберігаються всі попередні 

обмеження, а також забороняється: 

- робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень на виніс, 
- робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо, 
- робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл, 

- робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів, 
- проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних 

ігрових видів спорту без глядачів, 
- робота закладів культури, окрім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та 

відеозйомки. 

Обмеження не будуть застосовуватися: 
якщо у закладах освіти 100% працівників мають «зелений» COVID-сертифікат. 
за умови наявності у всіх учасників (відвідувачів), працівників та організаторів масових 

заходів, у тому числі релігійних, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних 

закладів, розважальних закладів, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та 

басейнів «зеленого» COVID-сертифікату. 
В «червоній» зоні дозволяється робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх 

продовольчих магазинів. 
«Червоний» рівень встановлюється на території регіону в разі наявності протягом трьох днів 

підряд двох та більше таких ознак: 



- завантаженість ліжок, забезпечених подачею медичного кисню у закладах охорони 

здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, - більш як 

65%; 

- кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та експрес-тесту на  
визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 протягом останніх семи днів на 100 тис. 

населення - менше ніж 300;  
- кількість госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та підозрілим випадком COVID-19 

протягом останніх семи днів на 100 тис. населення - більше ніж 60; 
- коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом полімеразної ланцюгової  

реакції та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2) - більш як 20%; 

- рівень зростання загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та 
підозрілим випадком COVID-19 протягом останніх семи днів порівняно з попереднім аналогічним 

періодом - більш як 50%. 
Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до постанови № 1236, що встановлюють нові 

карантинні обмеження для запобігання поширенню COVID-19.  

Зокрема, ухвалені зміни передбачають, що COVID-сертифікат матиме дві опції (так звані 

«жовтий» або «зелений») та міститиме  інформацію про вакцинацію, негативний результат 

тестування (діє 72 години) або одужання від COVID-19. Так званий «жовтий» сертифікат матиме 

інформацію про перше щеплення, а «зелений» - про повний курс.  
За умови наявності в особи, що перетинає кордон України, «жовтого» чи «зеленого» 

сертифіката про вакцинацію або одужання від COVID-19, вона може не проходити самоізоляцію. 

Це ж стосується й осіб, що які прибувають з тимчасово окупованих територій. 
Важливо! COVID-сертифікати матимуть кольорові відмітки виключно в цифровому 

форматі, друкувати на папері відповідного кольору не потрібно. 

 

*************** 

 

Новини столиці   

 

За минулу добу кількість киян, які захворіли на коронавірус, збільшилась на 135 осіб. 

Загальна кількість підтверджених випадків у столиці станом на 27 вересня – 232 856. 

   
 

 

******************** 
 

Новини регіонів 

 



Станом на 27 вересня, згідно з інформацією Міністерства охорони здоров'я, п’ять областей   

знаходяться у «помаранчевому» рівні епідемічної небезпеки, інші регіони знаходяться у 

«жовтому» рівні епідемічної небезпеки. 

 
 

***************** 

 

Новини органів державної влади 

 

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє: Кіберпол та Мінцифра викрили 

схему щодо підроблення COVID-сертифікатів на Черкащині 

Працівники кіберполу спільно з Мінцифрою викрили жительку Черкаської області, яка 

разом зі своєю знайомою організувала схему підробки COVID-сертифікатів. 

Жінки в месенджерах пропонували отримати міжнародний COVID-сертифікат без 

вакцинації. За 5000 грн медпрацівниця обіцяла внести відомості про щеплення до електронних 

реєстрів. Однак жінка навмисно робила помилки під час внесення даних клієнтів, щоб вони не 

відображалися в застосунку Дія. Натомість медпрацівниця видавала паперові COVID-сертифікати, 

завірені власною печаткою. 

Вдома у правопорушниць та кабінеті лікарки працівники поліції провели обшуки.та 

вилучили печатки, копії документів та медичних декларацій, банківські картки, мобільні телефони 

та оформлені COVID-сертифікати. 

Наразі правоохоронці встановлюють людей, які скористалися послугами. 

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з 

інформацією, яка оброблюється в комп'ютерах, автоматизованих системах, комп'ютерних мережах 

або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) 

Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі з 

позбавленням права займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Тривають слідчі дії. 

Закликаємо усіх українців не купувати підробні ПЛР-тести або COVID-сертифікати, адже 

Уряд забезпечив вільний доступ до вакцини. Кожен, хто хоче вакцинуватись від COVID-19, може 



це зробити. Перелік центрів масової вакцинації та пунктів щеплень шукайте за посиланням: 

https://list.covid19.gov.ua/ 

Якщо ви бачите, що хтось продає підробні тести чи COVID-сертифікати, то одразу 

повідомляйте в поліцію.  

 

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє: МОЗ та Мінцифра запускають 

«жовті» внутрішні COVID-сертифікати в Дії на iOS 

Відсьогодні внутрішні «жовті» COVID-сертифікати можна згенерувати в застосунку Дія 

для користувачів iOS. Для користувачів Android ця опція буде доступна згодом, очікується 

підтвердження від Google Play. «Жовтий» сертифікат можна отримати наступного дня після 

першої дози вакцинації дводозною вакциною. Він діятиме 120 днів.  

«Нові карантинні правила — це можливість стримувати поширення коронавірусної 

хвороби та зберігати економічну активність країни. Сьогодні Уряд забезпечив вільний доступ до 

вакцини. Усі, хто хоче вакцинуватись від COVID-19, можуть це зробити. Понад 11 млн доз вакцин 

різних виробників є в наявності. Головне — це прийти до пункту щеплення, вакцинуватись і 

отримати захист», — зазначив Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. 

«Україна перейшла в «жовту» зону епідемічної небезпеки 23 вересня, але завдяки 

впровадженню «жовтих» внутрішніх COVID-сертифікатів бізнес та навчальні заклади зможуть 

продовжити роботу. Це зараз нормальна практика в країнах ЄС. Робимо усе, щоб під час 

карантинних обмежень бізнес працював, а українці могли надалі жити, як і раніше», — зазначив 

Віцепрем’єр-міністр — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.  

Також у застосунку Дія можна згенерувати внутрішній «зелений» сертифікат, який дійсний 

365 днів від дня останньої дози повної вакцинації. COVID-сертифікати матимуть кольорові 

відмітки лише в цифровому форматі. Друкувати їх на папері відповідного кольору не потрібно. 

Дозволяється проведення масових заходів, якщо не менше як 80% організаторів таких 

заходів, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, спортзалів та 

басейнів матимуть «жовтий» чи «зелений» COVID-сертифікат. За власником залишається 

рішення, чи надавати послуги лише вакцинованим клієнтам, чи дотримуватись усіх карантинних 

обмежень.  

Школи та університети також працюватимуть за умов жовтого рівня епіднебезпеки, якщо 

не менше 80% працівників мають «жовті» чи «зелені» COVID-сертифікати. 

Як згенерувати COVID-сертифікат?  

Сертифікат можна згенерувати в декілька кліків.  

- для цього треба оновити застосунок в AppStore.  

- потім у застосунку Дія потрібно натиснути «Послуги», вибрати пункт «COVID-

сертифікати» та натиснути «Отримати сертифікат».  

- далі Дія.Підписом підписати згоду на отримання даних з Електронної системи охорони 

здоров’я (ЕСОЗ) до Дії — і все.  

Дані про вакцинацію підтягнуться автоматично. Сертифікат з’явиться поруч із вашими 

іншими цифровими документами в застосунку.  

Проєкт реалізований Мінцифрою спільно з МОЗ України, НСЗУ та за підтримки 

Представництва Європейського Союзу в Україні, проєкту EU4DigitalUA і Програми EGAP, що 

виконується Фондом «Східна Європа» та фінансується Швейцарією. 

 

Міністерство цифрової трансформації України повідомляє: міжнародні COVID-

сертифікати можна згенерувати на порталі Дія 

Відсьогодні на порталі Дія можна згенерувати міжнародний COVID-сертифікат про 

вакцинацію. Для цього потрібен буде лише електронний підпис. Діяти COVID-сертифікат буде 

365 днів. 

«Уже майже мільйон українців згенерували свої міжнародні COVID-сертифікати в 

застосунку Дія. Тепер згенерувати сертифікат можна і на порталі Дія. Так українці, що не мають 

ID-картки або закордонного біометричного паспорта, або Дія.Підпису, зможуть отримати 

сертифікат та подорожувати з ним. Адже українські COVID-сертифікати в Дії офіційно визнані в 

ЄС», — зазначив Віце-прем’єр-міністр — Міністр цифрової трансформації України Михайло 

Федоров. 

https://list.covid19.gov.ua/


Згенерувати COVID-сертифікат можна буде в декілька кліків.  

- потрібно авторизуватися на порталі Дія.  

- вибрати послугу «Згенерувати COVID-сертифікат».  

- підписати кваліфікованим електронним підписом заяву на отримання сертифіката, якою 

ви дозволяєте ЕСОЗ передати Дії медичні дані для COVID-сертифіката. Для підпису на порталі 

можна скористатися як Дія.Підписом, який ви згенерували в застосунку Дія, так і будь-яким 

іншим електронним підписом. Як отримати електронний підпис, можна дізнатися за посиланням 

(https://diia.gov.ua/life-situations/yak-otrimati-elektronnij-pidpis). 

- після отримання вашого підпису під Повідомленням про згоду надати медичні дані Дія 

надсилає запит в Електронну систему охорони здоров’я і формується сертифікат у форматі PDF. 

Ви можете його роздрукувати або просто зберегти файл на телефоні чи іншому пристрої та 

демонструвати QR-код з екрана. 

«Чим більше людей отримають щеплення, тим менша ймовірність настання «червоного» 

рівня епідемічної небезпеки. Вакцинація — це єдиний спосіб захистити себе від небезпечної 

хвороби та залишити жорсткі обмеження в минулому. Вакцинація двома дозами дозволяє 

отримати міжнародний COVID-сертифікат на рік, а це, крім захисту вашого здоров’я, надає вам і 

певний бонус — можливість подорожувати різними країнами в умовах пандемії», — зазначив 

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. 

Як згенерувати міжнародний COVID-сертифікат із порталу Дія, дивіться також у відео 

(https://www.youtube.com/watch?v=n9Xh1Ablqaw).  

 

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє:  з 23 вересня в Україні діє жовтий 

рівень епідемічної небезпеки 

З 00:00 год 23 вересня 2021 року на всій території України почав діяти жовтий рівень 

епідемічної небезпеки. Відповідне рішення ухвалила Державна комісія з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 21 вересня. 

У межах жовтого рівня заборонено зокрема: 

проведення масових заходів за участю більш як 1 особи на 4 кв. м площі будівлі або 

території,   

заповненість кінозалів та залів інших закладів культури понад 50% місць,  

заповненість спортзалів і фітнес-центрів не більше ніж 1 особа на 10 кв. метрів тощо.  

Заклади освіти працюватимуть за такими умовами: 

дитячі садки та 1-4 класи шкіл працюватимуть стаціонарно, 

5-12 класи шкіл та інші заклади освіти вимагатимуть особливих умов. Для роботи у 

звичному режимі понад 80% персоналу закладу освіти мають бути щепленими хоча б одною 

дозою вакцини проти COVID-19. 

Водночас вимоги до жовтого рівня є пом’якшеними для вакцинованих. Обмеження жовтого 

рівня епіднебезпеки не будуть застосовуватися якщо всі учасники (відвідувачі) та усі організатори 

масових заходів, працівники кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, спортзалів 

та басейнів матимуть хоча б одне щеплення від COVID-19.  

Для роботи на жовтому рівні достатньо отримати хоча б одне щеплення та мати хоча б 

«жовтий» внутрішній COVID-сертифікат або тимчасово довідку 063-О, видану сімейним лікарем. 

Також тимчасово для безперешкодного відвідування закладів чи заходів дозволено мати 

негативний результат ПЛР-тестування чи експрес-тестування на антиген. Такий результат дійсний 

72 години. 

Проте якщо в заклад або на захід потрапляє невакцинований відвідувач, включаються 

правила та обмеження жовтого рівня. 

Кінцеве рішення про те, чи надавати послуги тільки вакцинованим, чи дотримуватись всіх 

карантинних обмежень, залишається за власником бізнесу. 

Нагадаємо, що за останні три місяці 98,1% госпіталізованих із COVID-19 в Україні — 

невакциновані. Дізнавайтеся більше про заходи протидії COVID-19 за номером контакт-центру 0 

800 60 20 19 та на сайті vaccination.covid19.gov.ua.  

Перелік центрів масової вакцинації та пунктів щеплень шукайте за посиланням: 

list.covid19.gov.ua. 

 



Міністерство охорони здоров'я України повідомляє:  МОЗ затвердить перелік 

професій, яким обов’язково треба мати щеплення від COVID-19- протокольне рішення 

В Міністерстві охорони здоров’я затвердять чіткий перелік професій виробництв та 

організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням від 

коронавірусної інфекції. До нього включать працівників закладів освіти, працівників центральних 

органів виконавчої влади та їх структурних підрозділів, а також працівників місцевих державних 

адміністрацій. 

Відповідне протокольне рішення прийняли сьогодні на засіданні Уряду. Про це повідомив 

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко за результатами засідання Кабінету Міністрів. 

«Перші пріоритетні групи, ті хто вакцинувались на перших етапах кампанії, вже досягнули 

показників понад 80% охоплення - це медики, військові ЗСУ, структури МВС. Групи з 3 етапу - 

освітяни та держслужбовці - ще не досягли такого результату охоплення. Ми вважаємо за 

доцільне прийняти жорстке рішення для убезпечення освітнього процесу та функціонування 

органів державної влади, особливо в частині надання адміністративних послуг, де відбувається 

тісний контакт зі споживачами», - коментує Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. 

За оперативними даними, станом на 19 вересня хоча б 1 дозу вакцини від COVID-19 

отримали лише 49% працівників сфери освіти, повністю вакциновані - 39%. При цьому, для 

прикладу, хоча б однією дозою вакциновано 86% працівників екстренки, 91% складу ЗСУ та 85% 

сил МВС. 

Зараз в Україні наявні понад 11 млн доз різних вакцин від COVID-19 - обирайте та 

вакцинуйтесь якомога швидше. Чим більше людей отримують щеплення, тим менша ймовірність 

настання червоного рівня епідемічної безпеки в Україні. 

Дізнавайтеся більше про заходи протидії COVID-19 за номером контакт-центру 0 800 60 20 

19 та на сайті vaccination.covid19.gov.ua. 

Перелік центрів масової вакцинації та пунктів щеплень шукайте за посиланням: 

list.covid19.gov.ua. 

 

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє: кримінальна відповідальність за 

підробку документів про щеплення - Уряд вніс в Раду законопроєкт  

Сьогодні Уряд схвалив розроблений фахівцями МОЗ проєкт Закону України «Про внесення 

змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за підроблення 

документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень». Законопроєкт поданий на 

реєстрацію до Верховної ради України. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко 

за результатами засідання.  

«Життя та здоров’я людей - найважливіше для держави. Ми маємо зробити все потрібне 

для їхнього захисту, особливо в умовах пандемії. Цей законопроєкт посилить відповідальність за 

внесення неправдивих медичних даних про проведене щеплення і забезпечить зовсім інший рівень 

відповідальності за маніпуляції з довідками про щеплення. Ми виконуємо рішення РНБО схвалене 

Указом Президента України щодо посилення відповідальності за підроблення документів про 

вакцинацію, у тому числі електронних», - зауважив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.  

Він пояснює, що лише дійсно зроблене щеплення запобігає ускладненням, тяжкому 

перебігу та смерті від COVID-19. Фейкові папірці чи підробка даних в електронній системі ніяк не 

допоможе вам при зустрічі із коронавірусною інфекцією. «Від даних в анамнезі пацієнта залежить 

і тактика лікування, й взагалі ступінь реагування при підтвердженні діагнозу COVID-19», - додав 

міністр.  

В Україні наразі доступні три вакцини: AstraZeneca, CoronaVac від Sinovac, Comirnaty від 

Pfizer. Кожна з цих вакцин ефективно запобігає тяжкому перебігу хвороби й рятує життя, але вони 

працюють лише тоді, коли потрапляють до вашого організму. МОЗ рекомендує записуватись на 

щеплення вже сьогодні, щоб вберегти своє життя і здоров’я, а також — людей поруч. 

У зоні найвищого ризику важкого перебігу та смерті від COVID-19 люди старші 60 років, 

люди із супутніми захворюваннями, як-от: цукровий діабет, серцево-судинні, онкологічні хвороби 

та ті, хто щоденно контактує з великою кількістю людей, наприклад медики, освітяни, 

соцпрацівники, працівники державних органів.  

Усього з початку кампанії з вакцинації проведено 11 456 848  щеплень. Кожен 5-й дорослий 

в Україні вже вакцинувався принаймні однією дозою (вакциновано 6 304 016 осіб, з них отримали 



першу дозу – 6 304 014 людей, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 5 152 834 особи (із 

них 2 людини отримали першу дозу за кордоном).   

Перелік центрів масової вакцинації та пунктів щеплень шукайте за посиланням: 

list.covid19.gov.ua. 

 

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє: Уряд продовжив адаптивний 

карантин до 31 грудня 2021 року та спростив норми верифікації вакцинації 
На засіданні Кабінету Міністрів України 20 вересня 2021 року прийнято рішення про 

продовження адаптивного карантину та режиму надзвичайної ситуації до 31 грудня 2021 року.  
«Поточна епідемічна ситуація контрольована. Так, ми фіксуємо зростання кількості нових 

випадків COVID-19, але завдяки вакцинації маємо запас міцності. Медична система готова 

реагувати на нову хвилю, але найкращий спосіб зберегти своє життя та здоров’я - щепитися від 

коронавірусної інфекції за першої нагоди», - заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.  
 Він додав, що 21 вересня відбудеться засідання Державної комісії з техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій на якому оголосять, з якої дати по всій території країни 

встановлюють жовтий рівень епіднебезпеки.  

При жовтому рівні  діятимуть такі карантинні обмеження:  
- заборонено проводити масові заходи за участю понад однієї особи на 4 кв. метри площі 

території або наповненістю залів понад дві третини місць у кожному окремому залі; 
- не більше 4 осіб за столиком в закладі громадського харчування, а відстань між столами - 

мінімум 1,5 метри; 

- кінотеатри та інші заклади культури працюватимуть із заповненістю залів менше за дві 

третини місць або 50% місць у кожному окремому залі; 
- спортивні зали та фітнес-центри працюватимуть лише у разі обмеження кількості 

відвідувачів з розрахунку одна особа на 10 кв. метрів площі тощо. 
Водночас обмеження жовтого рівня епіднебезпеки не будуть застосовуватися, якщо всі 

учасники (відвідувачі) та щонайменше 80% організаторів масових заходів, працівників кафе та 

ресторанів, кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, спортзалів та басейнів 

матимуть хоча б одне щеплення або чинний (72 год) результат ПЛР- чи експрес-тестування.  

Кінцеве рішення про те, чи надавати послуги тільки вакцинованим, чи дотримуватися всіх 

карантинних обмежень, залишається за власником. Аби верифікувати безпечність відвідувачів чи 

працівників закладів (крім освіти) тимчасово слід користуватися міжнародними свідоцтвами, 

«жовтими» чи «зеленими» внутрішніми COVID-сертифікатами, довідкою 063/о (картка 

профілактичних щеплень), чинною довідкою про негативний результат (72 год) ПЛР-тесту чи 

експрес-тестування на антиген.  

Щодо освітнього процесу - заклади освіти працюватимуть за умови наявності не менше як 

80% працівників хоча б одного щеплення. Наприклад, станом на 17 вересня за даними обласних та 

Київської державних адміністрацій 5 350 шкіл з понад 14 тисяч уже відповідають цим вимогам - 

мають понад 80% працівників хоча б з одним щепленням від COVID-19. Для верифікації 

безпечності працівників освіти приймаються міжнародні свідоцтва та COVID-сертифікати. 

 

 Міністерство охорони здоров'я України інформує: якими будуть нові внутрішні 

СOVID-сертифікати? 
Тепер внутрішній COVID-сертифікат можна отримати після настання технічної 

можливості. Так званий жовтий сертифікат допоможе уникнути карантинних обмежень жовтого 

рівня. Так званий зелений — про повний курс захисту. 
Загалом різні COVID-сертифікати міститимуть інформацію про вакцинацію, негативний 

результат тестування (діє 72 години) або одужання від COVID-19.  
Нагадуємо, що COVID-сертифікати матимуть кольорові відмітки виключно в цифровому 

форматі, друкувати на папері відповідного кольору не потрібно. 
 



 
 

 

 
 

Міністерство охорони здоров’я повідомляє: МОЗ оновив стандарти медичної 

допомоги пацієнтам з COVID-19 
Стандарт надання медичної допомоги «Коронавірусна інфекція» постійно актуалізується, 

майже щомісяця, з урахуванням оновлених рекомендацій ВООЗ, СDC, ЕCDC. Так, 8 вересня 

внесені зміни до наказу МОЗ від 28.03.2020 № 722 «Організація надання медичної допомоги 

хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19)».  

Ми підготували огляд деяких змін і пропонуємо з ним ознайомитися: 
Кому будуть проводити експрес-тестування? 
Зміни розширюють перелік осіб, яким проводитимуть попереднє скринінгове обстеження 

на визначення антигену SARS-CoV-2 з використанням швидких тестів та/або тесту на визначення 

антигену SARS-CoV-2 методом ІФА. Це особи, які: 

- є медичними працівниками, які надають медичну допомогу та/або доглядають за 

пацієнтами, хворими на COVID-19; 



- є працівниками лабораторій, які працюють зі зразками з дихальних шляхів, отриманими 

від пацієнтів, хворих на COVID-19; 
- є працівниками патологоанатомічних, судово-медичних бюро, відділень, які беруть участь 

у розтині тіла, у тому числі взятті зразків; 
- є іншими медичними та фармацевтичними працівниками; 

- є пацієнтами, що потребують планової госпіталізації, та не мають ознак тяжкого гострого 

респіраторного синдрому та/або інших гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ); 
- є соціальними працівниками; 
- є працівниками Національної поліції України, Служби безпеки Президента України, 

Управління державної охорони та інші особи, які контактують із Президентом України; 

- є працівниками Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України; 

працівниками Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту 

споживачів; 
- є призовниками, військовослужбовцями; 
- є працівниками закладів закритого типу; 

- перетинають контрольні пункт в’їзду-виїзду; 

- мають бути протестовані у ході розслідування спалаху захворюваності; 

Якщо немає можливості провести експрес-тестування з використанням швидких тестів на 

визначення антигену SARS-CoV-2, осіб із перших п’яти категорій у списку вище тестуватимуть із 

використанням методу ПЛР. 
Замість трьох днів - один  

Лікар, який надає медичну допомогу в амбулаторних умовах, повинен інформувати центр 

контролю та профілактики захворювань МОЗ за адміністративно-територіальною належністю про 

результат лікування та/або припинення самоізоляції осіб, які підлягали визначенню 

підтвердженого випадку COVID-19, не пізніше ніж через 1 день від дати, коли він стане відомим. 
Раніше у лікарів на це було три дні. 

Контактні вакциновані особи не самоізолюються 
Моніторинг та спостереження за контактними особами встановлюється на період 14 днів 

від останнього контакту із підтвердженим або ймовірним випадком, незалежно від того, чи була 

контактна особа вакцинована проти COVID, чи ні. 

Контактні особи, які отримали повний курс вакцинації, а також ті, хто перехворів на 

COVID-19 протягом останніх 6 місяців (з документальним підтвердженням), за відсутності 

симптомів не мають самоізолюватися. Якщо ж симптоми COVID-19 з’являються, особа має 

пройти обстеження на визначення антигену SARS-CoV-2 з використанням швидких тестів та/або 

тесту на визначення антигену SARS-CoV-2 методом ІФА (а в разі неможливості - методом ПЛР) 

та самоізолюватися до отримання результату обстеження. Якщо він позитивний, щодо особи 

вживаються всі  заходи як до такої, яка має COVID-19. 
Контактні особи, незалежно від того є в них симптоми чи немає, мають пройти тестування 

на 5-7 день після контакту та перебувати на самоізоляції. Припинити самоізоляцію можна при 

отриманні негативного результату тесту. 

Із повним переліком змін можна ознайомитися за посиланням: https://bit.ly/3l7yQH1 

 

Міністерство охорони здоров’я інформує: громадяни України, які проживають на 

тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. 

Севастополя, можуть записатися на вакцинацію проти COVID-19. Першочергово 

щепитимуть людей віком 65 років і старше 
Вакцинуватися можна в одному з 10 пунктів щеплень на підконтрольних українському 

уряду територіях Донецької, Луганської та Херсонської областей, розташованих поблизу 

контрольних пунктів в'їзду-виїзду. 
 

https://bit.ly/3l7yQH1


 
 

В Міністерстві охорони здоров’я розповіли як надавачам медичних послуг розпочати 

вакцинувати громадян від COVID-19. 

 

 
 

 



 

 
 

Алгоритм дій, як потрапити до списку очікування на вакцинацію від COVID-19: 

Як зареєструватися через портал Дія? 
1. Щоб потрапити в лист очікування на вакцинацію від COVID-19, зайдіть на портал Дія 

https://diia.gov.ua за допомогою КЕП чи BankID. 

2. Перейдіть у розділ «Запис до листа очікування вакцинації від COVID-19». 

3. Зазначте сферу діяльності. 

4. Оберіть місце, в якому ви хочете вакцинуватися. 
5. Очікуйте повідомлення про запрошення на вакцинацію. 

 

Як отримати послугу через застосунок Дія? 
Щоб зареєструватися через смартфон, завантажте та авторизуйтеся в мобільному 

застосунку Дія 2.0. Завантажити його можна за посиланням: https://go.diia.app. У застосунку 

можна авторизуватися через Приват24, Monobank, або BankID НБУ. Або оновіть застосунок Дія 

до останньої версії в маркетах, щоб послуга була доступною. 
Зайдіть у розділ Послуги та оберіть «Запис до листа очікування вакцинації від COVID-19». 
Зазначте сферу діяльності. 

Оберіть місце, в якому ви хочете вакцинуватися. 

Перевірте свій номер телефону. 
Очікуйте повідомлення про запрошення на вакцинацію. 
 

Як отримати послугу через національний контакт-центр МОЗ? 
Зателефонуйте за номером 0 800 60 20 19. 
Зазначте оператору свої дані (необхідно буде вказати РНОКПП або серію та номер паспорта). 
Оберіть місце, в якому ви хочете вакцинуватися. 
Очікуйте повідомлення про запрошення на вакцинацію. 

 

В Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що розпочалася вакцинація проти 

COVID-19 компаній, які мають у своєму штаті понад 50 осіб, охочих отримати щеплення. Їх 

вакцинують Comirnaty від Pfizer-BioNTech. Як подати заявку на вакцинацію та що потрібно 

підготувати до приїзду мобільної бригади.  

https://diia.gov.ua/
https://go.diia.app/


  
 

 



 

 
 

Якщо охочих щепитися в компанії менш ніж п'ятдесят, у Міністерстві охорони здоров’я 

радять їм записатися до листа очікування  вакцинації індивідуально на сайті або у мобільному 

додатку «Дія» чи за номером контакт-центру 0 800 60 20 19.  

 

Міністерство охорони здоров’я повідомляє: люди з онкологічними хворобами можуть 

дуже важко перенести COVID-19, тому їм необхідно щепитися проти коронавірусної 

інфекції. 
Національна група експертів з імунопрофілактики (НТГЕІ) дійшла висновку, що для 

їхнього щеплення можна використати будь-яку з наявних в Україні вакцин проти COVID-19.  
Разом з онкохворими можуть вакцинуватися також їхні рідні та люди, які проживають з 

ними або доглядають за ними. 
Терапія, яку проходять онкохворі, може вплинути на ефективність вакцинації. Тому НТГЕІ 

розробив такі рекомендації, які набудуть чинності після внесення відповідних змін до наказу МОЗ 

України. 



 
 

Міністерстві охорони здоров’я інформує: чи можна робити щеплення проти COVID-19 

одночасно з іншими? 
Національна технічна група експертів з імунізації рекомендує проводити планову 

вакцинацію проти інших хвороб з інтервалом у 28 днів після отримання 2-ї дози вакцини проти 

COVID-19. У разі необхідності можна скоротити цей інтервал до 14 днів.  
Вакцинацію проти COVID-19 можна провести через 14 днів після щеплення проти інших 

інфекційних хвороб. 
Ці рекомендації не стосуються вакцинації за екстреними показаннями. Її можна робити 

незалежно від часу отримання щеплення від COVID-19. При цьому обидві дози антиковідної 

вакцини зараховуються. 



  
 

В Міністерстві охорони здоров’я надали рекомендації щодо інтервалів між 1 та 2 

щепленням проти COVID-19 

  
 



У разі непереборних обставин введення другою дози можна зробити на 7 днів раніше 

зазначеного інтервалу для вакцин CoronaVac/Sinovac та AstraZeneca (Covishield/SKBio). Для 

вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech відразу зазначено «вікно», в межах якого можна зробити 

щеплення, – в період між 21-им та 28-им днем після введення першої дози.  
Друга доза вакцини проти COVID-19, введена раніше або пізніше рекомендованого 

інтервалу, зараховується без необхідності її повторного введення або вакцинації спочатку.  
Але у МОЗ України наголошують, вакцинуватись раніше або пізніше тільки у випадку 

крайньої потреби. 
 

Міністерство охорони здоров’я інформує, якщо ви вакцинувались проти COVID-19, 

здали тест на антитіла, але маєте негативні результати, не хвилюйтеся. 
По-перше, тести, якими вимірюють рівень антитіл не стандартизовані. Лабораторії роблять 

їх по-різному, різними тест-системами та на різному обладнанні. Тому вони часто дають неточні 

результати.  
По-друге, антитіла не єдина ланка захисту від COVID-19.  Крім антитіл існує ще клітинний 

імунітет, який теж виробляється внаслідок вакцинації. 

 
 

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. 
 

Міністерство охорони здоров’я інформує, як діяти, щоб зробити другу дозу вакцини 

проти COVID-19, якщо вас не записали або не телефонують. 
 



 
 

 

 
 



Як вакцинуватись другою дозою людині, яка першу отримала разом з організованим 

колективом, а потім змінила роботу?  
Такий же алгоритм дій людей, які пропустили отримання другої дози вакцини разом зі 

своїм колективом, а в колективі не набирається достатньо людей для другого приїзду мобільної 

бригади. 

Якщо в області змінився регіональний координатор, а роботодавець не має його контакту, 

йому потрібно звернутись до департаменту охорони здоров’я обласної чи Київської міської 

держадміністрацій. Дивіться в інфографіці: 

 
 

Міністерство охорони здоров’я інформує: записи про щеплення проти COVID-19 

зберігаються на рівні центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я та з дозволу 

пацієнта доступні відповідним медичним працівникам.  
Тому якщо є запис про перше щеплення, вас мають записати на друге через відповідний 

проміжок часу. 
Що робити, якщо інформації про отримання вами першої  дози вакцини проти COVID-19 

немає в електронній системі охорони здоров’я?  

Дивіться в інфографіці. 

 



 
 

Міністерство охорони здоров’я дає відповіді на поширені запитання щодо 

вакцинації. Відповіді в інфографіці. 

  
 



  
 

  
 



  
 

  
 



  
 

 Міністерство охорони здоров’я інформує: якщо ви отримали першу дозу вакцини 

проти COVID-19 за кордоном, ви можете отримати другу дозу в Україні. Як це зробити? 
Крок 1. Зверніться до сімейного лікаря, щоб він вніс дані про отримання першої дози в 

електронну систему охорони здоров’я. Для цього необхідно мати офіційний документ, який 

засвідчує дані про проведену вакцинацію першою дозою за кордоном (назва, дата, серія, місце 

проведення,  завірений тим закладом чи лікарем, який проводив) та його переклад українською в 

довільній формі.  

Крок 2. Зверніться у найближчий пункт щеплення чи центр масової вакцинації, де доступна 

необхідна вам вакцина, у визначений термін після першої дози (AstraZeneca - 12 тижнів, 

Comirnaty/Pfizer - 21-28 днів, CoronaVac/Sinovac - 14-28 днів, Moderna - 28 днів). 
Крок 3. Отримайте другу дозу вакцини від COVID-19.  

Якщо у вас є запитання чи вам відмовили в отриманні другої дози, будь ласка, зверніться 

до контакт-центру  0 800 60 20 19. 

 



  
 

 Міністерство охорони здоров’я дає відповіді на найпоширеніші питання про щеплення 

проти COVID-19 та рутинну вакцинацію  

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 

 
 

 



Міністерство охорони здоров’я інформує: після вакцинації від COVID-19 можуть 

виникати різні реакції, і це нормально. Усі реакції, які з’являються після щеплення, в медичних 

колах називають «несприятливі події після імунізації» або «НППІ». 

Детальніше про моніторинг та реагування на НППІ, розслідування та класифікацію в 

інформаційних матеріалах: 

 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 

Міністерство охорони здоров’я інформує: що робити при симптомах коронавірусу 

SARS-CoV-2. 
 

 
 

 

 

 



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 інфографіці 

 

 
 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/phc.org.ua/photos/a.353782784746456/2144746728983377/?type=3&theater


Міністерство охорони здоров’я інформує: тестування критично важливе для 

запобігання і контролю поширення COVID-19. Вчасно виявлені хворі сьогодні - це менше 

інфікованих завтра, а відповідно і менше навантаження на лікарів та більше збережених життів. В 

Україні є можливість зробити ПЛР чи антиген-тест безкоштовно за направленням сімейного 

лікаря. І ми пояснюємо кому та чому не слід ігнорувати візит до профільного закладу чи 

лабораторії. 
Тест на COVID-19 рекомендований для всіх з ознаками захворювання на ГРВІ: висока 

температура, кашель, слабкість, м’язовий та головний біль, подразнення горла. Тест також варто 

робити людям, які близько контактували із хворими на COVID-19 та могли інфікуватися. Варто 

пам’ятати, що кожен третій переносить хворобу безсимптомно, тому тестування допоможе 

запобігти додатковим випадкам поширення COVID-19. 
Чому слід робити тест на COVID-19? Якщо ви інфікувалися, то вчасне виявлення хвороби 

захистить людей довкола: ваших рідних, знайомих, колег по роботі, із якими ви зазвичай 

контактуєте. Серед них можуть бути і люди з груп ризику, літні люди, для яких вірус украй 

небезпечний. Крім того, встановлений діагноз дозволить у разі ускладнень негайно розпочати 

лікування. А ПЛР-тест, який засвідчує, що ви перехворіли на COVID-19 не пізніше, ніж пів року 

тому, зараз дозволяє безперешкодно в’їжджати до частини країн.  

Є два тести для виявлення активної інфекції COVID-19: ПЛР-тести, чутливість яких 

найвища на 7-14 день після зараження, та антигенні тести, які використовують на початку 

захворювання. Перевагою останніх є легкість виконання та швидкість — результат можна 

дізнатися через 15-30 хвилин. Але ПЛР-тести вважаються найбільш точним методом діагностики 

COVID-19 і саме їх використовують лікарі для підтвердження чи спростування діагнозу. 
Як зробити безкоштовний тест на COVID-19? ПЛР-тест можуть зробити пацієнтам з 

вираженими симптомами ГРВІ, пневмонії або тяжкого гострого респіраторного синдрому. Людині 

з підозрою на COVID-19 потрібно зв’язатися зі своїм сімейним лікарем, розповісти про симптоми, 

а вже він вирішить чи викликати мобільну бригаду чи направити на здавання тесту в поліклініку. 

Вчасне тестування на COVID-19 допоможе захистити рідних та близьких і зменшить темпи 

поширення хвороби в країні. А вакцинація від коронавірусу SARS-CoV-2 робить нас ближчими до 

життя без пандемії. 

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. 
 

 



 

В МОЗ нагадують про правила пасажирських перевезень під час карантину. 
 

 
 

В Україні продовжують діяти карантинні заходи, які стосуються також і пасажирів метро. 

Обов'язковими залишаються використання захисних масок та дотримання соціальної дистанції.  

 
 

 



Міністерство оборони України повідомляє: станом на 26 вересня в Збройних Силах 

України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, 

хворіє 397 осіб. 

Всього за час пандемії одужало 25 513 осіб, летальних випадків 95. На ізоляції (у т. ч. 

самоізоляції) перебуває 108 осіб. 

За минулу добу зареєстровано 26 нових випадків захворювання на гостру респіраторну 

хворобу COVID-19. З них 26 осіб госпіталізовані до закладів охорони здоров'я. 

Від початку вакцинальної кампанії у Збройних Силах України 230 827 особа отримали 1 

дозу вакцини. З них 8 077 військових медиків. Повторно провакциновано 201 930 осіб. За минулу 

добу провакциновано 0 осіб. 

 

***************** 

 

Telegram-канал «Вірусні історії» повідомляє: Пандемія COVID-19 викликала рекордне 

скорочення тривалості життя 

Вчені проаналізували дані з 29 країн, що охоплюють більшу частину Європи, США і Чилі. 

Вони встановили, що у 27 з цих країн спостерігалося скорочення життя через COVID-19. 

Як пише The Guardian, пандемія викликала найбільше зниження тривалості життя в 

Західній Європі з часів Другої світової війни. 

Найбільше зниження очікуваної тривалості життя відбулося серед чоловіків у США. У 

порівнянні з 2019 роком вони стали жити на 2,2 року менше. Наступною країною стала Литва - 

там тривалість життя для чоловіків скоротилася на 1,7 року. 

 

Telegram-канал «Коронавірус у регіонах» повідомляє: Київські ТРЦ відкривають нові 

центри вакцинації 

Від сьогодні, 27 вересня в Солом'янському районі Києва у ТРЦ "COSMO Multimall", 

починає працювати центр масової вакцинації проти COVID-19. 

Вакцинуватися можуть усі охочі щоденно з 11:00 до 16:00 години за записом через 

електронну систему (або без попереднього запису) за адресою: вулиця Вадима Гетьмана, 6, 

зазначили у Солом'янській РДА. 

У разі відсутності декларації з сімейним лікарем, потрібно мати з собою паспорт та 

ідентифікаційний код. 

Цього тижня пункти щеплень проти COVID з’явилися в київських ТРЦ Ocean Plaza, River 

Mall та SkyMall. 

Пункти також є у ТРЦ Блокбастер Молл, ТРЦ Ретровіль і в 6 Епіцентрах. 

 


