


Інформаційна довідка щодо питань, пов’язаних з коронавірусом COVID-19 
станом на 18 жовтня 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/ 

https://www.kmu.gov.ua/
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https://goo.gl/bJszMq
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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%D0

%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 18 жовтня в Україні зафіксовано 9 524 нові 

підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 790, медпрацівників – 122). 

 

Також за останню добу: 

госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками – 3 127 

летальних випадків – 177 

одужало (особи) – 3 421 

 

Здійснено тестувань за добу – 49 449 в т. ч.: 

методом ПЛР — 23 992 

методом ІФА — 2 946 

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 22 511 

 

За весь час пандемії в країні: 

захворіло (особи) – 2 644 694 

одужало (особи) – 2 329 418 

летальних випадків – 60 810 

проведено ПЛР-тестувань – 13 581 768 

 

 Кількість захворювань в регіонах: 
м. Київ – 416 випадків; 

Вінницька область – 110 випадків; 

Волинська область – 284 випадки; 

Дніпропетровська область – 782 випадки; 

Донецька область – 537 випадків; 

Житомирська область – 703 випадки; 

Закарпатська область – 47 випадків; 

Запорізька область – 542 випадки; 

Івано-Франківська область – 184 випадки; 

Київська область – 195 випадків; 

Кіровоградська область – 71 випадок; 

Луганська область – 194 випадки; 

Львівська область – 546 випадків; 

Миколаївська область – 178 випадків; 

Одеська область – 1 367 випадків; 

Полтавська область – 81 випадок; 

Рівненська область – 169 випадків; 

Сумська область – 488 випадків; 

Тернопільська область – 287 випадків; 

Харківська область – 823 випадки; 

Херсонська область – 469 випадків; 

Хмельницька область – 251 випадок; 

Черкаська область – 283 випадки; 

Чернівецька область – 391 випадок; 

Чернігівська область – 126 випадків. 

 



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

Севастополя відсутні. 
 

За минулу добу 17 жовтня 2021 року вакциновано проти COVID-19 – 55 897 людей. Одну дозу 

отримали 33 680 людей, повністю імунізовані - 22 217 людей. 

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 956 095 людей, з них отримали одну дозу – 7 956 

093 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 490 162 людини (із них двоє осіб отримали 

одну дозу за кордоном). Загалом проведено 14 446 255 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 241 490 160 випадків COVID-19, зокрема 4 914 414 смертей, 

одужали 218 726 655 осіб. 

- У трійці країн-лідерів за числом заражених: США – 45 792 532 випадки, Індія – 34 081 315, 

Бразилія – 21 644 464. 

- У 184 країнах світу введено понад 6.67 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. 

- 19 серпня Європейський Союз офіційно визнав, що українські COVID-сертифікати про 

вакцинацію в додатку «Дія» відповідають європейським. 

 - 8 жовтня Європейський Союз оновив перелік в якому наразі знаходиться 16 країн «зеленої» 

зони. Україна залишається у списку держав із низьким рівнем поширення коронавірусу. Рада ЄС 

додала до переліку країн «зеленої» зони Бахрейн та Об'єднані Арабські Емірати. Включення до 

«зеленого переліку» не надає автоматичної можливості в'їзду на територію всіх держав-членів ЄС. 

Кінцеве рішення про внесення України в національні «зелені переліки» держави-члени ЄС ухвалюють 

самостійно. 

- в Японії у жовтні скасовують карантин для власників COVID-сертифікатів, зокрема, в країні 

відкриють бари, театри та інші громадські місця, а також відновлять масові заходи на стадіонах.  

- У Латвії з 11 жовтня оголошено у країні надзвичайну ситуацію на три місяці. 

- Франція від 11 жовтня посилює правила в'їзду для українців. Країну мають право відвідувати 

громадяни, які пройшли повний курс вакцинації препаратами Johnson and Johnson, AstraZeneca, 

Moderna, Pfizer, R-Pharm, та від моменту отримання останньої дози пройшло 7 днів (28 днів Johnson 

and Johnson). 

- У Фіджі з 1 грудня, окрім підтвердження щеплення проти COVID-19 мандрівники для в'їзду 

муситимуть надавати результати негативного ПЛР-тесту на коронавірус, а потім - здати тест через 48 

годин після прибуття на курорти. Невакциновані діти до 18 років зможуть в'їжджати до країни разом 

із вакцинованим дорослим. 

- Уряд Іспанії з 15 жовтня скасовує обмеження, запроваджені з метою контролювати число 

людей в терміналах аеропортів під час пандемії. 

- Індія з 15 жовтня відкриється для туристів, зокрема, туристичні візи видаватимуть лише тим, 

хто прибуває до країни чартерними авіарейсами. А вже з 15 листопада в Індію почнуть пускати 

туристів, які прибуватимуть регулярними рейсами. 

- Індонезійський острів Балі з 14 жовтня відкрився для іноземних туристів, але міжнародні 

авіарейси тут поки що не прийматимуть. 

- Англія з 24 жовтня дозволить повністю вакцинованим від COVID-19 іноземним туристам 

використовувати експрес-тести на антиген замість дорогих лабораторних ПЛР-тестів. Це послаблення 

стосується мандрівників або осіб до 18 років, які прибули з країн не з «червоного списку». 

- Фінляндія з 15 жовтня до кінця року продовжила обмеження на в'їзд і запровадила COVID-

паспорт, який діятиме як альтернатива обмежувальним заходам. Коронапаспорт можуть вимагати у 

16-річних і старше. 

- США з 8 листопада спростять в’їзд для вакцинованих іноземців. Крім того повністю 

вакциновані мандрівники також повинні показати негативний тест перед вильотом, зроблений за три 

дні до цього. 

- Туреччина продовжила до кінця року умови в'їзду до Туреччини, що діяли до 30 вересня 2021 

року. Також з 17 жовтня Туреччина пом’якшить візові вимоги для медичних туристів, зокрема, 

протягом 48 годин надаватиме візи для тих, хто має призначення на прийом до лікаря у медичних 

закладах країни. 

- Туніс з 18 жовтня скасував обов’язковий семиденний карантин для іноземних туристів, які 

прибуватимуть до країни чартерними рейсами. Окрім того, влада Тунісу більше не вимагатиме 

негативний результат ПЛР-тесту від людей, які повністю вакцинувалися за щонайменше 14 днів до 

прильоту не чартерним рейсом, а також дітей до 12 років. Водночас ті, хто не вакцинувався або ще не 

пройшов повний курс вакцинації, матимуть пред’явити негативний ПЛР-тест, який було зроблено не 

пізніше, ніж за 48 годин до дня подорожі. 

 

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

Новини законодавства 
 

11 жовтня 2021 р. Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 1066 «Про внесення 

змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236». 

Кабінет Міністрів України постановляє: 



1. Внести до постанови 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) зміни, що 

додаються. 

2. Ця постанова набирає чинності з 21 жовтня 2021 року. 

 

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

Новини Уряду 
 

 Зростання захворюваності на коронавірусну хворобу в Україні, пришвидшення процесу 

вакцинації та боротьбу з підробкою ПЛР-тестів і сертифікатів про щеплення обговорили 

учасники селекторної наради з питань протидії пандемії COVID-19, що відбулася під головуванням 

Президента України Володимира Зеленського. 

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що минулого тижня відбулося два засідання 

Державної комісії з питань ТЕБ і НС. З 15 жовтня запроваджено «червоний» рівень епідемічної 

небезпеки в Херсонській області. Також до «червоної» зони з 18 жовтня перейшли Донецька, 

Дніпропетровська, Запорізька та Одеська області. 

На нараді нагадали, що з 21 жовтня будуть запроваджені нові правила для міжобласного 

транспортного сполучення – ним зможуть користуватися лише особи, які мають COVID-сертифікати 

або актуальні негативні ПЛР-тести. 

За словами Дениса Шмигаля, загалом в Україні наразі зроблено 14,5 млн щеплень. Вакциновано 

8 млн осіб, з них 6,5 млн отримали дві дози. Темпи вакцинації п’ять тижнів поспіль зберігаються на 

рівні 750-760 тисяч. За минулий тиждень зроблено 762 тисячі щеплень. 

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко зазначив, що 95% госпіталізованих з COVID-19 є 

невакцинованими. 

Під час наради очільник уряду доручив керівнику МОЗ невідкладно оновити та затвердити 

графік щеплень для кожної області. Очільники ОДА мають подати графіки до пунктів, затвердити та 

проконтролювати їхнє дотримання. 

Зі свого боку Президент Володимир Зеленський доручив ретельно відстежувати ситуацію з 

роботою центрів вакцинації в регіонах протягом тижня, особливо у вихідні. 

«Цілком зрозуміло, що людям зручніше зробити щеплення в суботу і неділю. Завдання МОЗ і 

місцевих влад – забезпечити таку можливість», – зазначив Глава держави. 

Володимир Зеленський також наголосив на необхідності пришвидшення темпів вакцинації. 

Окремо він акцентував на необхідності комплексного підходу до інформаційної кампанії серед 

українців щодо важливості щеплень. 

Керівництво Національної поліції та Служби безпеки України доповіло про боротьбу з 

підробкою ПЛР-тестів і COVID-сертифікатів. Порушників, серед яких є лікарі, представники 

лабораторій і посередники, уже притягають до відповідальності. 

 

З 18 жовтня червоний рівень епідемічної небезпеки діятиме на територіях Донецької, 

Запорізької, Дніпропетровської та Одеської областей 

На територіях Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Одеської областей з 00 год. 00 хв. 

18 жовтня встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки. Таке рішення прийняте на 

позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій 15 жовтня. 

Як зазначив заступник Міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар 

України Ігор Кузін, у вищезазначених районах відмічається погіршення епідситуації. 

Зокрема, у Донецькій, Запорізькій, та Одеській областях спостерігається перевищення 

показників епіднебезпеки за двома ознаками: кількістю госпіталізованих та завантаженістю ліжок. У 

Дніпропетровській області зафіксовано перевищення за трьома ознаками: кількістю госпіталізованих 

та завантаженістю ліжок, а також коефіцієнт виявлення інфікування COVID-19. 

Таким чином, за результатами заслуханих доповідей та з урахуванням обговорення Комісією 

ТЕБ та НС вирішено встановити з 00 годин 00 хвилин 18 жовтня 2021 р. червоний рівень епідемічної 



небезпеки поширення COVID-19 на території Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Одеської 

областей. 

В регіонах застосовуватимуться обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для даного 

рівня епідемічної небезпеки. 

Головам ОДА доручено забезпечити дотримання відповідних обмежувальних 

протиепідемічних заходів. 

Крім того, доручено Луганській області посилити контроль за дотриманням протиепідемічних 

норм, збільшити ліжковий фонд та ввести додаткові карантинні обмеження на територіях об’єднаних 

територіальних громад, в яких фіксуються найбільші спалахи захворюваності на COVID-19.  

Також МОЗ працює з виробниками кисню, щоб запобігти ситуації нестачі кисню в закладах 

охорони здоров'я. 

 

На території Херсонської області з 00 год. 00 хв. 15 жовтня встановлено червоний рівень 

епідемічної небезпеки. Таке рішення прийняте на позачерговому засіданні Державної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 12 жовтня. 

Як зазначив заступник Міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар 

України Ігор Кузін, в даній області останніми днями по індикаторних показниках спостерігається 

перевищення ознак епідемічної небезпеки, що дає підстави для введення червоного рівня. Зокрема, 

перевищення фіксується по кількості госпіталізованих пацієнтів протягом останніх 7 днів і становить 

на 100 тис. населення 76,7%. 

Крім того, на засіданні доручено в Житомирській, Сумській та Донецькій областях посилити 

контроль за дотриманням протиепідемічних норм, збільшити ліжковий фонд та ввести додаткові 

карантинні обмеження на територіях об’єднаних територіальних громад, в яких фіксуються найбільші 

спалахи захворюваності на COVID-19. Адже, за словами Ігоря Кузіна, спостерігається значне 

погіршення епідситуації в цих регіонах. Але на сьогодні в даних областях система охорони здоров’я 

має ресурси для надання своєчасної допомоги пацієнтам з коронавірусною хворобою. 

 

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 416 осіб. Загальна 

кількість підтверджених випадків у столиці станом на 18 жовтня – 244 646. 
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Новини регіонів 
 

Станом на 18 жовтня, згідно з інформацією Міністерства охорони здоров'я, 5 областей 

знаходиться в «червоному» рівні епідемічної небезпеки, Київ та 13 областей знаходиться в 

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

епідемічної небезпеки 

 
 

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

Новини органів державної влади 
 

В умовах зростання захворюваності на COVID-19 вакцинація залишається єдиним 

способом захиститися від важкого перебігу та смерті від нього. Про це на брифінгу в понеділок, 18 

жовтня, в Києві заявив заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар 

України Ігор Кузін. 

«97,1% людей, яких госпіталізували з COVID-19 у вересні в Україні, були невакцинованими, 

тобто не отримали двох доз антиковідної вакцини»,  –  зазначив він. 

Лише за минулий тиждень в країні виявили понад 105 тис. нових випадків захворювання, що 

на 11% більше, ніж тижнем раніше. Наразі 57% ліжок, призначених для лікування хворих на 

коронавірусну хворобу, зайняті. За минулий тиждень COVID-19 забрав життя 2 300 українців, що на 

22% більше, ніж тижнем раніше.  

При цьому переважна більшість нових випадків захворювання спричинена мутованим штамом 

«Дельта». Хвороба, спричинена цим штамом, є тяжчою за своїм перебігом: більше пацієнтів 

потребують лікування у відділеннях інтенсивної терапії та неінвазивної чи інвазивної штучної 

вентиляції легенів, заявив на брифінгу завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії 

Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, президент Асоціації анестезіологів 

України Сергій Дубров.  

Лікар також підкреслив, що єдиним способом уникнути інтенсивної терапії та смерті, є 

вакцинація від COVID-19. 



«Нещодавно були опубліковані дані Центрів з контролю та профілактики захворювань США, 

які показують, що ризик померти у невакцинованих у 11 разів вищий, ніж у людей, які отримали дві 

дози вакцини. Ризик захворіти в 6 разів вищий у невакцинованих, порівняно з тими, хто отримав дві 

дози вакцини», – додав він. 

Станом на 18 жовтня 2021 року принаймні одну дозу антиковідної вакцини отримали вже 7,9 

млн українців, двома дозами щеплено понад 6,4 млн. Серед пріоритетних груп на сьогодні принаймні 

однією дозою вакциновано 82% медичних працівників, 81% працівників сфери освіти та 95% 

військових.  

Водночас рівень вакцинації серед літніх людей, які є основною групою ризику важкого перебігу 

COVID-19, залишається низьким. Принаймні однією дозою вакциновано лише 23%, або трохи більше 

ніж 2 млн, людей віком від 60 років. 

При цьому, Ігор Кузін зазначив, що 8 із 10 людей, які померли від COVID-19 в Україні за весь 

період пандемії, були саме люди старше 60 років. 

«За весь час пандемії в Україні 53% летальних випадків серед хворих на COVID-19 прийшлось 

на вікову групу 70+. Ще майже 29% смертей були зафіксовані серед українців віком 60-69 років»,  – 

уточнив заступник міністра. 

Своєю чергою інший учасник брифінгу – директор КНП «Бориспільський міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Євгеній Черенок додав, що вони ведуть власну статистику 

захворюваності у своєму закладі: «Рік тому відсоток захворювань на коронавірусну хворобу серед 

людей віком від 60 років складав приблизно 13-14%, зараз цей показник становить 27-28%». 

Лікар також підкреслив, що хронічні хвороби, на які часто страждають літні люди, як-от 

сезонна чи побутова алергія, бронхіальна астма, серцево-судинні захворювання, діабет, онкологічні та 

аутоімунні хвороби, не є протипоказаннями до вакцинації. Навпаки, саме вони роблять людину 

найбільш вразливою до ковіду, підвищують ризик госпіталізації та смерті від нього.  

Людям віком від 60 років варто якнайшвидше записатися на щеплення в найближчий пункт чи 

центр вакцинації та не ризикувати здоров’ям та життям. Щоб літнім людям було ще зручніше 

вакцинуватись, тимчасові пункти щеплення зараз відкривають у відділеннях Укрпошти. За останні 

тижні вже понад 30 тис. пенсіонерів отримали в них щеплення від COVID-19. 

Заступник міністра охорони здоров’я також нагадав, що 21 жовтня набувають чинності нові 

правила поїздок між регіонами громадським транспортом. Для поїздок між областями потрібно буде 

надати один із таких документів: жовтий чи зелений цифровий COVID-сертифікат в «Дії», паперове 

міжнародне свідоцтво про вакцинацію, паперову довідку про отримання однієї дози щеплення або 

негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на COVID-19, які діятимуть 72 години від часу 

здавання матеріалу на аналіз. 

Ці правила не застосовуватимуться до міського, міжміського та внутрішньообласного 

сполучення та до неповнолітніх пасажирів.  

Як нагадали у відомстві, для того, щоб щепитися від COVID-19, не потрібна декларація з 

сімейним лікарем, не треба робити ніяких попередніх тестів чи аналізів. Достатньо просто записатися 

на вакцинацію, взяти із собою паспорт та ідентифікаційний код та отримати щеплення.  

Список центрів та пунктів вакцинації шукайте за посиланням: list.covid19.gov.ua. Більше 

інформації про ефективність вакцин та вакцинацію проти COVID-19 на moz.gov.ua/koronavirus-2019-

ncov та vaccination.covid19.gov.ua. 

 

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє: з початку пандемії в соціальних 

мережах часто ширять недостовірну інформацію та міфи про  вакцинацію та COVID-19. Це 

загрожує життю та здоров’ю людей.  

Адже прочитавши один із міфів, людина може відмовитись від вакцинації від COVID-19, 

перестати носити маску, а потім захворіти на COVID-19, потрапити в лікарню чи навіть померти. Хто 

буде відповідальний за це?  

Кожен може вберегти спільноту від брехні та поширення антинаукової інформації. Як це 

зробити?    

Щоб недостовірної інформації стало менше, кожен може поскаржитися на неправдиву 

публікацію в 6 кліків. 

Якщо ви помітили неправдиву інформацію про вакцини, COVID-19 у Facebook: 

1. Натисніть на три крапки у правому верхньому куті публікації, на яку хочете поскаржитись 



2. Оберіть з випадаючого списку «Надіслати запит на підтримку або скаргу на допис» 

3. Далі оберіть пункт «Неправдива інформація» 

4. Після цього натисніть на «Здоров'я» 

5. Потім на кнопку «Готово» 

6. І в кінці «Надіслати» 

Далі цей контент аналізуватимуть незалежні експерти Facebook з перевірки фактів. 

Критично оцінюйте інформацію та довіряйте лише офіційним джерелам. Читайте актуальні 

новини про вакцинацію на сайті: https://vaccination.covid19.gov.ua/ 

 

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє: усе про вакцини від COVID-19 в 

Україні: AstraZeneca 

Одна з вакцин проти COVID-19, які використовує Україна, – AstraZeneca. Це векторна вакцина, 

яку розробила шведсько-британська компанія AstraZeneca разом з Оксфордським університетом. 

Вакцина, вироблена в ЄС, має торговельну марку Vaxzevria, в Південній Кореї – AstraZeneca-SKBio, в 

Індії – Covishield.  

Схвалена ВООЗ, ЄС, Канадою, Індією та багатьма іншими країнами для екстреного 

використання. Застосовується для всіх, старше 18 років. 

Ефективність вакцини 

За останніми даними досліджень у реальних умовах, тобто після того, як десятки мільйонів 

людей у всьому світі щепилися цією вакциною, дві дози AstraZeneca захищають від важкої хвороби та 

госпіталізації з ефективністю 92% для штаму коронавірусу Дельта та 86% для штаму Альфа. Джерело: 

bit.ly/UK_delta  

Різні дослідження показали, що вакцина на 80% зменшує ризик заразитися коронавірусом 

(bit.ly/3F0LtNe) та майже у два рази зменшує ризик інфікувати ваших невакцинованих близьких і 

рідних, якщо ви все ж таки захворієте (bit.ly/3CXs9Pe). 

Як працює 

AstraZeneca використовує безпечний вірус застуди, у який вмонтована “інструкція” для 

виготовлення специфічних білків коронавірусу. Вектор доставляє цю “інструкцію” в клітини 

організму людини. Клітини починають виробляти цей білок. Імунна система розпізнає, що білок не 

належить людині, і виробляє антитіла та Т-клітини до нього. Так організм вчиться, як захиститися в 

разі зустрічі зі справжнім вірусом.  

Це добре вивчена технологія, що робить векторні вакцини безпечними. Прикладом вакцини 

цього типу є вакцина проти гарячки Ебола. 

Склад вакцини 

Діюча речовина: модифікований аденовірус, що містить у собі специфічний білок коронавірусу, 

який викликає імунну відповідь. 

Допоміжні речовини: L-гістидин та L-гістидин гідрохлорид моногідрат; динатрієва сіль 

етилендіамінтетрацтової кислоти (EDTA); магнію хлорид; етанол; полісорбат 80; натрію хлорид; 

сахароза; вода для ін’єкцій. 

Інтервал  

Інтервал між введеннями вакцини 4-12 тижнів. Для повної вакцинації необхідні 2 дози.  

AstraZeneca в Україні 

На кінець вересня Україна отримала 4,9 млн доз вакцини AstraZeneca різних виробників і вже 

понад 1,26 млн українців вакцинувались нею. Вакцина доступна у центрах масової вакцинації та 

пунктах щеплень. 

Переваги 

За даними онлайн-видання про візові вимоги різних країн VisaGuide.World, AstraZeneca 

європейського та корейського виробництва визнана у 145 країнах світу (станом на 29.09.2021). Це 

означає, що якщо ці країни дозволятимуть в’їзд громадян України, щеплення цією вакциною даватиме 

право перетинати кордон, селитися в готелях та відвідувати публічні місця та заходи.  

Важливо! Якщо ви плануєте подорож, перевіряйте умови в’їзду кожної країни на 

tripadvisor.mfa.gov.ua. 

Не зволікайте, запишіться на щеплення та захистіть себе та близьких від COVID-19. Оберіть 

найближчий пункт щеплень чи центр масової вакцинації на list.covid19.gov.ua або за телефоном 0 800 

60 20 19. 



Відповіді на часті запитання про вакцинацію, рекомендації читайте тут: 

vaccination.covid19.gov.ua/faq  

Додаткові джерела інформації про вакцину: 

Сайт AstraZeneca www.astrazeneca.com (англійською) 

Інформація про вакцину Всесвітньої організації охорони здоров’я: www.who.int/news-

room/feature-stories/detail/the-oxford-astrazeneca-covid-19-vaccine-what-you-need-to-know  

(англійською) 

 

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє: усе про вакцини від COVID-19 в 

Україні: Comirnaty/Pfizer-BioNTech 

Одна з вакцин проти COVID-19, які використовує Україна, – Comirnaty від Pfizer-BioNTech. Це 

інноваційна вакцина на платформі мРНК, розроблена німецькою біотехнологічною компанією 

BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer. 

Вакцина дозволена для екстреного використання для осіб від 12 років Всесвітньою 

організацією охорони здоров’я. Її застосовують у США, Великій Британії, Канаді, ЄС, а загалом у 

майже 100 країнах світу.  

Ефективність вакцини 

Ефективність проти так званого «дикого» варіанту вірусу SARS-CoV-2, який вперше виявили в 

Вухані, — 95%. Джерело: https://bit.ly/Comirnaty_wild 

Згідно з результатами британського дослідження, опублікованими в авторитетному науковому 

виданні «The New England Journal of Medicine» в серпні 2021 року, вакцина Comirnaty/Pfizer має 

ефективність 93,7% проти симптоматичного захворювання, викликаного штамом «Альфа», та 88% для 

штаму «Дельта». Джерело: https://bit.ly/vaccines_Delta 

Як працює 

Має у своєму складі молекули матричної рибонуклеїнової кислоти (мРНК), яка кодує 

шипоподібний білок оболонки коронавірусу SARS-CoV-2. Після введення вакцини ця мРНК 

потрапляє в клітини організму людини й надає їм своєрідну «інструкцію», як створити цей білок. 

Імунна система розпізнає, що білок не належить людині, і виробляє антитіла до нього. Так організм 

вчиться, як захиститися в разі зустрічі зі справжнім вірусом. 

Безпечність 

мРНК-вакцини – це інноваційне рішення. Ідея створити вакцину на основі рибонуклеїнових 

кислот з’явилася ще на початку 1990-х. За останні 25 років було здійснено понад 500 досліджень цієї 

технології. Але реалізовано її було лише навесні 2020 року, коли почалися клінічні дослідження таких 

вакцин проти  COVID-19. 

Вакцини мРНК є безпечними і не можуть змінити ДНК людини. Незабаром після того, як 

клітини організму закінчать виконувати інструкції, вони руйнуються і позбавляються від мРНК. 

мРНК-вакцини не містять живого або інактивованого вірусу. 

Склад вакцини  

Діюча речовина: 

мРНК - молекула, яка вчить клітини виробляти коронавірусні білки, необхідні для формування 

імунної відповіді 

Допоміжні речовини: 

ALC-0315, ALC-0159 і холестерол - ліпідні частинки, які формують захисний бар’єр навколо 

активного інгредієнта і забезпечують його доставку у клітини 

DSPC – фосфоліпід, який стабілізує ліпідний бішар і пришвидшує вивільнення активного 

компонента, а тому підсилює його дію. 

дигідрат фосфату натрію та дигідрат фосфату калію - буферні речовини, що стабілізують 

вакцину, щоб рівень кислотності збігався з рівнем нашого тіла 

натрію хлорид і калію хлорид - є розчинниками і коригують сольовий баланс вакцини 

сахароза - запобігає замерзанню та стабілізує вакцину 

вода для ін’єкцій 

Інтервал  

Інтервал між введеннями вакцини 21-28 днів. Для повної вакцинації необхідні 2 дози.  

Умови зберігання та транспортування  

Вакцина потребує наднизьких температур зберігання й транспортування (від -80 до -60 С).  



Після розмороження, нерозведена вакцина може зберігатися за температури від +2°C до +8°C 

до 30 діб. Протягом цього періоду на транспортування можна виділити не більше 12 годин.  

Після розморожування вакцину заборонено заморожувати повторно.  

Термін зберігання вакцини після розведення за температури від +2 до +25°C - 6 годин. 

Зберігання й логістику мРНК-вакцин, отриманих в межах COVAX, із дотриманням 

правильного холодового ланцюга в Україні забезпечує Агентство США з міжнародного розвитку 

USAID. Вакцину, куплену держкоштом, зберігає й транспортує державне підприємство 

«Укрмедпостач». 

Comirnaty в Україні 

На початок жовтня понад 3 млн українців щепилися вакциною Comirnaty. Наразі країна має 

близько 2 млн доз цієї вакцини. Вона доступна у центрах масової вакцинації, пунктах щеплень, нею 

вакцинують мобільні бригади. 

Переваги 

Щеплення вакциною Comirnaty дозволяє подорожувати до 125 країн світу, за даними онлайн-

видання про візові вимоги різних країн VisaGuide.World станом на початок жовтня.  

Важливо! Якщо ви плануєте подорож, перевіряйте умови в’їзду кожної країни на 

tripadvisor.mfa.gov.ua. 

Не зволікайте, запишіться на щеплення та захистіть себе та близьких від COVID-19. Оберіть 

найближчий пункт щеплень чи центр масової вакцинації на list.covid19.gov.ua або за телефоном 0 800 

60 20 19. 

Відповіді на часті запитання про вакцинацію, рекомендації читайте тут: 

vaccination.covid19.gov.ua/faq  

Додаткові джерела інформації про вакцину: 

Інформація про вакцину від Всесвітньої організації охорони здоров’я: 

https://bit.ly/Comirnaty_WHO (англійською) 

Інформація про вакцину від Європейського агентства з лікарських засобів: 

https://bit.ly/Comirnaty_EMA (англійською) 

 

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє: у регіонах, що потрапили до 

«червоної зони», потрібно суттєво наростити темпи вакцинальної кампанії проти COVID-19.  На 

цьому під час робочої поїздки до Запорізької області наголосила заступник Міністра з питань 

цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Марія Карчевич. 

За останній тиждень спостерігається суттєве збільшення нових підтверджених випадків на 

COVID-19 у багатьох регіонах України, що свідчить про наближення до нового піку захворюваності. 

Запорізька область - одна з п’яти в Україні, яка через ускладнення епідемічної ситуації потрапила до 

«червоної зони», що є прямим наслідком низьких темпів щеплення в регіоні. 

«На сьогодні в Запорізькій області щоденно медики роблять біля 5-7 тисяч щеплень, тоді як 

відповідно до спроможності регіону їх кількість має бути не менше 11 тисяч на добу. Разом із тим 

кількість центрів вакцинації є дуже малою для цього регіону. Тому наступного тижня в області має 

бути відкрито ще кілька додаткових центрів масової вакцинації. Окрім того, відповідно до наданих 

рекомендацій має бути покращено роботу вже існуючих центрів і пунктів щеплень», - резюмувала 

Марія Карчевич. 

Заступник Міністра перевірила готовність лікарень Запоріжжя до нових викликів пандемії та 

стан ремонтних робіт об'єктів у рамках програми Президента України «Велике будівництво». Зокрема, 

було відвідано обласну інфекційну клінічну лікарню та обласну клінічну лікарню, міські лікарні № 7 

та № 9 міста Запоріжжя, міську клінічну лікарню екстреної та швидкої медичної допомоги. 

За словами Марії Карчевич, в області усі лікарні, які приймають хворих на коронавірус, у 

середньому заповнені на 75%. Однак ситуація не є критичною, лікарні мають усе необхідне для 

прийому хворих та забезпечені киснем. 

 

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє: червоний рівень епіднебезпеки 

запровадять у чотирьох областях 

З 18 жовтня на території Донецької, Дніпропетровської, Запорізької та Одеської областей буде 

встановлений червоний рівень епідеміологічної небезпеки.  



Таке рішення ухвалили під час засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій 15 жовтня. 

«Наразі ми маємо два ефективні шляхи протидії поширенню короновірусної хвороби – 

вакцинація та карантинні обмеження. Але в нас чомусь продовжують нехтувати можливістю зробити 

щеплення, тому єдиний вихід для запобігання колапсу медичної системи – запровадження 

карантинних обмежень. Вкотре наголошую: сьогодні на реанімаційних ліжках немає жодного 

вакцинованого. Щеплення дозволяє  уникнути тяжкого перебігу хвороби, наразі 97% госпіталізованих  

із коронавірусною хворобою не були вакцинованими. Збільшення кількості вакцинованих осіб 

дозволить регіону пройти хвилю без впровадження додаткових карантинних обмежень», – заявив 

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. 

Також Комісією доручено Міністерству охорони здоров'я опрацювати питання щодо 

розгортання мобільного шпиталю для лікування хворих на COVID-19 на території Херсонської 

області.  

Останні дані свідчать: чим більше мешканців регіону отримали щеплення проти COVID-19, тим 

менше навантаження на медичну систему. Так, у Києві, де повний курс вакцинації пройшли майже 

мільйон містян, зайнятість ліжок, призначених для лікування пацієнтів із COVID-19, складає 45%.  

Червоний рівень епіднебезпеки передбачає ряд обмежень, які запроваджуються в регіоні.  

Зокрема, забороняється:  

- робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень навинос, 

- 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. 

Важливо, що вказані обмеження не будуть діяти у тих випадках, якщо 100% співробітників 

(організаторів) та відвідувачів (учасників) вказаних закладів (заходів) будуть повністю імунізовані та 

матимуть зелений COVID-сертифікат.   

Робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів на 

червоному рівні не обмежується, проте обов’язковим залишається дотримання протиепідемічних 

правил.  

Водночас місцева влада може ухвалювати додаткові заходи щодо посилення протиепідемічних 

правил в регіоні.  

Рішення щодо скасування червоного рівня ухвалюється Державною комісією з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у разі досягнення регіоном показників, які 

характеризують відсутність ознак, які б відповідали вказаному рівню 

Окрім того, з 21 жовтня набудуть чинності нові правила перевезення пасажирів між областями. 

Для міжрегіональних поїздок у громадському транспорті потрібно буде використовувати або документ 

про щеплення проти COVID-19 або негативний результат тестування на COVID-19. Більше про нові 

правила поїздок та необхідні для цього документи читайте за посиланням https://bit.ly/3j4ilvl. 

  

Програму медгарантій збільшили на майже 34 мільярди гривень. Про це сказав міністр 

охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю «Радіо Свобода».  

В Україні програму медичних гарантій збільшено на 33,8 мільярда гривень, що дасть 

можливість з 1 січня 2022 року суттєво збільшити зарплати медичним працівникам. 

«Мені як міністру охорони здоров’я вдалося збільшити програму медичних гарантій, як 

мінімум, на 33,8 мільярда гривень. Це додасть зарплату медпрацівникам. 13 500 – для медичної сестри, 

20 тисяч гривень – для лікаря. Це базовий рівень, від якого будуть нараховуватися всі інші надбавки, 

які повинні бути в медичних працівників. Ми робимо все, щоб це сталося з 1 січня 2022 року», - заявив 

Ляшко. 

За його словами, програма медичних гарантій повинна покривати всі потреби базового рівня 

для отримання медичної допомоги безоплатно. 

«Ми зараз розглядаємо ще систему пост-чеків. Коли людина звернулася до сімейного лікаря, 

або в госпіталь, їй наприкінці місяця прийде на телефон смс, що ваше звернення коштувало для 

https://bit.ly/3j4ilvl


держави стільки-то коштів, які держава оплатила. Щоб ви розуміли, що ми покриваємо і страхуємо 

ризики для здоров’я кожної людини, яка сьогодні свідомо сплачує податки», - уточнив міністр. 

Він також запевнив, що наразі запускається оновлення інфраструктурне і матеріально-технічної 

бази лікарень. 

«Тобто з’являється інноваційне обладнання. І якщо хтось не хоче змінюватися, щоб працювати 

на цьому інноваційному обладнанні, надавати більш ефективну медичну допомогу, то по факту він 

буде поступово програвати конкуренцію іншим лікарям», - підсумував Ляшко. 

 

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє: одна з вакцин проти COVID-19, які 

використовує Україна, – CoronaVac від Sinovac Biotech.  

Це інактивована вакцина, яку розробила китайська біофармацевтична компанія. Вакцина 

містить у своєму складі неактивний, “вбитий” вірус. Організм реагує на нього та виробляє імунітет. 

Згідно з результатами чилійського дослідження, проведеного в лютому-квітні 2021 року, 

ефективність Coronavac становить 65,9% у запобіганні захворюванню на COVID-19 (штами «Альфа» 

та «Гамма»), 87,5% у попередженні госпіталізації та 86,3%  у запобіганні смерті від ковіду. Джерело: 

bit.ly/CoronaVac_Chile. 

Дослідження, яке проводили серед мешканців міста Гуанчжоу в Китаї віком 18–59 років в 

травні 2021 року під час спалаху захворюваності на штам «Дельта», показало, що дві дози вакцини 

Coronavac мали ефективність у 59% проти симптоматичного захворювання на COVID-19, 70,2% проти 

середньої форми тяжкості захворювання і 100% проти важких випадків. Джерело: 

bit.ly/CoronaVac_Delta 

Дослідження серед 43,8 тис. літніх людей у віці від 70 років у штаті Сан-Паулу, Бразилія, з січня 

по квітень 2021 року, продемонструвало що ефективність вакцини Coronavac проти симптоматичної 

хвороби, викликаної штамом «Гамма», для людей цієї вікової групи становила 46,8%, ефективність у 

запобіганні госпіталізації була 55,5%, проти смерті – 61,2%. При цьому для вікової групи 70-74 роки 

ефективність проти симптоматичної хвороби становила – 59%, проти госпіталізації – 77,6%, а проти 

смерті – 83,9%. Чим старші були піддослідні, тим нижчою була ефективність вакцини. Джерело: 

bit.ly/CoronaVac70.  

На середину жовтня понад 2 млн українців щепилися вакциною CoronaVac. Наразі країна має 

більше ніж 6,5 млн доз цієї вакцини. Вона доступна у центрах масової вакцинації, пунктах щеплень, 

нею вакцинують мобільні бригади. 

Не зволікайте, запишіться на щеплення та захистіть себе та близьких від COVID-19. Оберіть 

найближчий пункт щеплень чи центр масової вакцинації на list.covid19.gov.ua або за телефоном 0 800 

60 20 19. 

Відповіді на часті запитання про вакцинацію, рекомендації читайте тут: 

https://vaccination.covid19.gov.ua/faq 

 
 

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє: правила поїздок між регіонами: які 

документи потрібні 

https://vaccination.covid19.gov.ua/faq


З 21 жовтня набувають чинності нові правила міжрегіональних перевезень на жовтому та 

червоному рівнях епіднебпезки. Стосуватимуться вони регулярних та нерегулярних перевезень. 

Йдеться про автомобільний транспорт на автобусних маршрутах, авіаційний та залізничний транспорт 

міжобласного сполучення. 

Норми не будуть застосовуватись до міських та внутрішньообласних перевезень. 

Для користування міжрегіональним транспортом у регіонах із жовтим та червоним рівнем 

епіднебезпеки потрібно буде мати один із вказаних документів:  

оформлений на порталі «Дія» або в однойменному додатку «жовтий» чи «зелений» 

міжнародний чи внутрішній COVID-сертифікат на підставі отримання однієї дози вакцини або 

повного курсу вакцинації; 

іноземний COVID-сертифікат про щеплення вакцинами, які включені ВООЗ до переліку 

дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях; 

документ про отримання однієї дози вакцини – форма 063-О, яку можна отримати одразу після 

процедури у лікаря, який проводив щеплення; 

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію, яке буде чинним рік від дати останнього щеплення. 

Його можна оформити у лікаря, що проводив щеплення в пункті щеплення закладу охорони здоров'я, 

або в сімейного лікаря; 

негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на COVID-19, чинні 72 години від часу 

здавання матеріалу на аналіз. 

Відповідальність за наявність у всіх водіїв, членів екіпажу літака та пасажирів зазначених 

документів несе перевізник. 

Наразі на етапі тестування перебуває COVID-сертифікат на підставі одужання пацієнта.  

Його розробкою займаються Міністерство охорони здоров’я разом із Міністерством цифрової 

трансформації та Національною службою здоров’я.  

Випуск COVID-сертифіката про одужання регулюється постановою Кабінету Міністрів 

України № 677. 

Підставою для отримання COVID-сертифіката стане одужання особи, якщо перед цим діагноз 

був підтверджений позитивним ПЛР-тестом. Документ може бути отриманий не раніше 14-го дня 

після встановлення діагнозу. Важливо, що і факт захворювання (позитивний ПЛР-тест), і факт 

одужання, мають бути підтверджені в електронній системі охорони здоров’я. 

Такий сертифікат буде чинним 180 днів з моменту встановлення діагнозу. Оформити його 

можна буде в додатку «Дія». Коли він стане доступним для користувачів, його також можна буде 

використовувати для поїздок громадським транспортом між регіонами.  

Отримання паперових довідок про факт перенесеної коронавірусної хвороби наразі не 

передбачено законодавством. 

Таким чином, з 21 жовтня для міжрегіональних поїздок у громадському транспорті можна буде 

використовувати або документ про щеплення проти COVID-19 або негативний результат тестування 

на COVID-19. 

 

 Міністерство охорони здоров’я України повідомляє: як отримати та скористатись 

направленням на безоплатне КТ 

Комп’ютерну томографію (КТ) призначають для визначення стану органів грудної клітини 

пацієнта.  

Йдеться про ситуації, коли неможливо провести ПЛР-тест на COVID-19, наявність дихальної 

недостатності чи існування супутніх патологій та випадки негативного ПЛР-тесту та загальний важкий 

стан пацієнта. Більше про показання до призначення КТ та ефективність цього методу діагностики 

читайте за посиланням https://bit.ly/3BKik7a. 

Як пацієнту зробити безоплатне КТ? 

- пацієнт має звернутись до свого сімейного або лікуючого лікаря за медичною допомогою. У 

випадку, якщо лікар бачить таку потребу, то виписує пацієнту е-направлення на обстеження. У 

направленні, яке можна отримати на телефон, вказується лише код послуги та інформація про заклад 

та лікаря, який і створив це направлення.  

- далі пацієнт обирає медичний заклад, який надає амбулаторну допомогу за контрактом з 

НСЗУ. Лікарня чи поліклініка має надавати послуги за пакетом “Профілактика, діагностика, 

спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах”. Знайти необхідну 



лікарню можна на дашборді НСЗУ https://bit.ly/3DFPTb4 або зателефонувати до контакт-центру НСЗУ 

16-77.  

- надалі пацієнт має зателефонувати до відповідної поліклініки та уточнити, чи має медичний 

заклад апарат для проведення КТ (томограф) та лікаря, який його може зробити. У випадку позитивної 

відповіді, пацієнт записується на обстеження та приходить у визначений час для проведення 

безоплатного КТ.  

Якщо пацієнт перебуває на лікуванні у стаціонарі, то усі необхідні обстеження входять до 

відповідного пакету послуг та проводяться одразу в тій лікарні, куди його госпіталізували. Для 

надання відповідної допомоги лікарня має все необхідне. 

 

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє: МОЗ розширить перелік професій та 

працівників організацій, які підлягають обов’язковій вакцинації проти COVID-19 
Йдеться про проєкт наказу Про затвердження Змін до Переліку професій, виробництв та 

організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням». 

Він передбачає, що обов’язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники: 

- підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів 

виконавчої влади 

- установ і закладів, що надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей реабілітаційних 

закладів 

- підприємств, установ та організацій, включених до Переліку об’єктів державної власності, що 

мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.  

З проєктом наказу, пояснювальною запискою та порівняльною таблицею можна ознайомитись 

на сайті https://bit.ly/3aw5IUT.  

Як нагадали у відомстві, із Переліком організацій, представники яких підлягають обов'язковій 

вакцинації проти COVID-19 можна ознайомитись за посиланням https://bit.ly/3FLgfdh. 

 

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє: COVID-сертифікат про вакцинацію: 

як реагувати, якщо не вдається створити електронний документ? 

Понад 1,8 мільйонів українців на сьогодні успішно користуються електронним документом, що 

підтверджує факт вакцинації від COVID-19  у додатку “Дія”. Користувачі можуть отримати і 

міжнародний, і внутрішній COVID-сертифікати. Відтак, їхні власники можуть не лише зручно 

перетинати кордон, але й користуватися документом всередині країни. Приміром, у випадку введення 

обмежень «жовтого», «помаранчевого» та «червоного» рівня  епідемічної небезпеки. Йдеться про 

можливість користуватися послугами міжрегіональних перевезень, відвідувати громадські місця чи 

брати участь у масових заходах. 

Незважаючи на велику кількість успішно згенерованих COVID-сертифікатів, Міністерство 

охорони здоров’я продовжує фіксувати випадки, коли отримати  онлайн документ не виходить. Кожен 

з таких випадків ретельно проаналізований, розібраний та, за можливості, виправлений. На підставі 

цих кейсів, ми зібрали перелік найбільш поширених запитів та підготували алгоритм дій, які 

допоможуть усунути проблеми з генерацією сертифіката.  

Питання 1:  Якщо ви отримали статус «Не має даних про вас» після запиту на створення 

документа  

Якщо ви робили запит через мобільний застосунок Дія, спробуйте повторити його через портал 

Дія (diia.gov.ua), використовуючи свій електронний підпис для входу. 

Якщо і портал Дія відповів, що "Не має даних про вас", зверніться до Вашого сімейного лікаря 

або до лікаря, який робив Вам щеплення, із запитом - перевірити ваші персональні дані, зокрема такі 

як:  

ПІБ українською та англійською, як у паспортних документах. 

РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки платника податків, раніше називався – 

індивідуальний податковий номер — ІПН). 

УНЗР - це унікальний номер запису, що вноситься про кожного громадянина України до 

Єдиного демографічного реєстру і допомагає зробити  цифрову ідентифікацію людини. 

Дата народження, як у паспорті/свідоцтві про народження. 

Актуальний номер телефону, на якому можливо приймати і відсилати смс. 



Якщо у вас є дитина віком до 18-ти років, то переконайтесь, що в її картці пацієнта внесені її ж 

РНОКПП та УНЗР, а не ваші. 

Також попросіть лікаря перевірити, чи немає дублів вашого профілю в системі, або співпадінь 

із профілем іншої людини. 

Питання 2: Якщо ви отримали статус ««Помилка при генерації сертифіката» після запиту 

на COVID-сертифікат 

Рекомендовано звернутися до Вашого сімейного лікаря або до лікаря, який робив Вам 

щеплення, із запитом - перевірити ваші персональні дані, які описані вище.  

Питання 3: Якщо ви отримали статус «На жаль, заява не підписана» після запиту на 

COVID-сертифікат  

Вам потрібно відновити Дія.Підпис. Для цього рекомендовано увійти до мобільного додатку 

або скористатись порталом Дія, використовуючи електронний підпис для входу. 

Питання 4: Якщо ви отримали статус «Сертифікат про вакцинацію недоступний» з таким 

текстом «Ви зможете додати його лише після другого щеплення. Якщо ви вже його зробили, то 

зверніться до пункту вакцинації, щоб ваші дані внесли». 

Рекомендовано оновити мобільний застосунок, після цього надіслати запит на генерацію 

COVID-сертифіката повторно або зробити це через сайт Дія (https://diia.gov.ua/ ), увійшовши в систему 

з допомогою електронного підпису.  

Питання 5: Якщо ви отримали статус «Сертифікат про вакцинацію недоступний» з таким 

текстом «Ви щепились не в Україні або дані про вакцинацію внесені не тим лікарем, який робив 

щеплення».  

Якщо вакцинація проти COVID-19 була зроблена за межами України, сформувати COVID-

сертифікат, який би врахував виконану вами вакцинацію не є можливим. МОЗ працює над такою 

можливістю в майбутньому. 

Проблема 6: Якщо ви отримали статус: «Номер партії вакцини помилковий». 

Вам потрібно звернутися до лікаря, який провів щеплення і вніс медичний запис про 

вакцинацію до електронної системи охорони здоров’я, із запитом -  позначити внесене, як помилкове, 

і додати дані повторно, без помилки.  

Без такої дії Ви зможете отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію і не отримаєте 

COVID-сертифікат.  

Проблема 7: «На жаль, сталася помилка».  

Звертайтесь до технічної підтримки порталу та додатку «Дія» 

Довідково: Якщо у вас є інші запитання про це, звертайтеся в контакт-центр МОЗ за номером 

гарячої лінії 0800 60 2019 (або за формою - issue.covid19.gov.ua ) , а також через чат-бот Дії - вхід на 

порталі державних послуг та через мобільний застосунок «Дія» 

 

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє: документи, які необхідні для поїздок 

та перельотів між регіонами з 21 жовтня 

Якщо ви пересуваєтеся в межах регіонів з жовтим рівнем епіднебезпеки вам необхідний один 

із таких документів: 

- Документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації або документ, що 

підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини; 

- Міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат, що підтверджує вакцинацію від COVID-

19 однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами дводозної вакцини.  

- Негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту на визначення 

антигену коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години. 

Якщо ви виїжджаєте або прямуєте в регіон з червоним рівнем епіднебезпеки вам буде 

необхідний один із таких документів:  

- Документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації  

- Міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат, що підтверджує вакцинацію від COVID-

19 двома дозами дводозної вакцини.  

- Негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту на визначення 

антигену коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години. 

Нові правила міжрегіональних перевезень не будуть поширюватись на неповнолітніх. 



Йдеться, як про регулярні, так і нерегулярні перевезення пасажирів. А саме автомобільний 

транспорт на автобусних маршрутах, авіаційний та залізничний транспорт міжобласного сполучення. 

Норми не будуть застосовуватись до міських та внутрішньообласних перевезень. 

Відповідальність за наявність у всіх водіїв, членів екіпажу літака та пасажирів зазначених 

документів несе перевізник.  

 
 

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє: нові правила міжрегіональних 

перевезень не будуть поширюватись на неповнолітніх 

Нові правила перевезень пасажирів між регіонами, які почнуть діяти з 21 жовтня, не будуть 

стосуватись неповнолітніх пасажирів, оскільки для них наразі не передбачена можливість оформлення 

COVID-сертифікату та отримання щеплення проти коронавірусної хвороби.  

Про це заявив Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.  

«Діти до 18 років зможуть користуватись громадським транспортом у поїздках між регіонами 

без пред’явлення негативних тестів на COVID-19 та сертифікатів чи міжнародних свідоцтв про 

щеплення. Для дітей віком від 12 років залишається обов’язкове правило використовувати захисні 

маски під час перебування у громадських місцях, зокрема транспорті», – пояснив Віктор Ляшко.  

Нові правила перевезень поширюються на повнолітніх осіб: громадян України, іноземців та 

осіб без громадянства. Йдеться водіїв, членів екіпажу авіа- та залізничного транспорту. 

 

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє: Кабмін затвердив нові правила 

пасажирських перевезень на час карантину 

На засіданні Кабінету Міністрів України 11 жовтня внесли зміни до постанови №1236, які 

передбачають посилення правил для пасажирських перевезень у регіонах, де встановили «жовтий», 

«помаранчевий» або «червоний» рівень епіднебезпеки.  

«Нові правила для перевезення пасажирів – вимушений крок для стримування поширення 

коронавірусної хвороби щоб зберегти життя та здоров’я громадян. Тому наявність як у водіїв, так і у 

пасажирів документів, які б підтверджували їх COVID-безпечність, є необхідною умовою для 

регулярних та нерегулярних перевезень у будь-якому виді транспорту», – пояснив міністр охорони 

здоров’я Віктор Ляшко.  

З 21 жовтня міжрегіональні перевезення пасажирів у регіонах із «жовтим», 

«помаранчевим» чи «червоним» рівнем епіднебезпеки будуть дозволені за умови наявності у всіх 

водіїв, екіпажу авіатранспорту та пасажирів одного із цих документів:  

- документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації або документа, що 

підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини для регіонів «жовтого» рівня епідемічної 

небезпеки; 

- міжнародного, внутрішнього сертифіката або іноземного сертифіката, що підтверджує 

вакцинацію від COVID-19 однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами дводозної вакцини, 

дозволених ВООЗ для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування 

методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого 



підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з 

використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія); 

- негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту на 

визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години. 

Нові правила стосуються як регулярних, так і нерегулярних перевезень пасажирів. Йдеться про 

автомобільний транспорт на автобусних маршрутах, авіаційний та залізничний транспорт 

міжобласного сполучення. 

Відповідні правила не будуть застосовуватись до міських та внутрішньообласних перевезень. 

Відповідальність за наявність у всіх водіїв, членів екіпажу літака та пасажирів зазначених 

документів несе перевізник. 

 

 Міністерство охорони здоров’я України повідомляє: в Україні, як і в багатьох інших 

країнах, дозволено в певних випадках комбінувати різні вакцини проти COVID-19. 

Звичайно, найкраще використовувати одну й ту саму вакцину як для першого, так і для другого 

щеплення. Втім, якщо та сама вакцина недоступна, або на першу дозу сталася важка реакція 

(наприклад тромбоз), можливо введення вакцин за такою схемою: 

- 1-ша доза  AstraZeneca (Covishield, SKBio, Vaxzevria), 2-га – Comirnaty чи Moderna  через 12 

тижнів 

- 1-ша доза  Comirnaty чи Moderna, 2-га – Moderna чи Comirnaty через 28 днів 

Як нагадали у відомстві, усі вакцини AstraZeneca різних виробників (Covishield, AstraZeneca-

SKBio, Vaxzevria) мають однаковий склад та технологію виробництва і тому є взаємозамінними. 

Наведені схеми комбінування різних вакцин були добре досліджені та визнані безпечними та 

ефективними. 

Запишіться на щеплення від COVID-19 до зручного пункту чи центру вакцинації. Адреси та 

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

 
 

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє: МОЗ затвердило перелік професій, 

для яких щеплення проти COVID-19 є обов’язковим 

Міністерство охорони здоров'я України своїм наказом від 04.10.2021 № 2153, зареєстрованим в 

Мін’юсті 07.10.2021 за №1306/36928, затвердило перелік організацій, представники яких підлягають 

обов'язковій вакцинації проти COVID-19. 

Згідно з наказом, на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, з метою 

запобігання поширенню коронавірусної хвороби, обов’язковій вакцинації проти COVID-19 

підлягають працівники: 

- центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів; 

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


- місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів; 

- закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), - 

загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів 

спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.  

«Освітяни та працівники органів влади кожен день взаємодіють із великою кількістю людей, а 

тому ризикують інфікуватися на коронавірусну хворобу. Майже всі, хто потрапляє в лікарню з COVID-

19 — невакциновані. Це рішення покликане захистити життя і здоров’я українців та їхніх близьких, 

створивши безпечне середовище в закладах освіти та державних установах», – пояснив Міністр 

охорони здоров'я України Віктор Ляшко.  

Наказ набирає чинність через один місяць з дня його публікації.  

Працівники закладів освіти та органів виконавчої влади, які не щепляться проти COVID-19 

протягом цього періоду, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати. 

Як нагадали у відомстві, працівники освіти та органів виконавчої влади можуть щепитися від 

COVID-19 організовано або індивідуально у зручному для них пункті чи центрі вакцинації. Детальний 

перелік та контакти пунктів та центрів на list.covid19.gov.ua. 

Важливо, що освітяни та працівники органів влади, які мають абсолютні протипоказання до 

проведення щеплень, відповідно до Переліку медичних протипоказань та застережень до проведення 

профілактичних щеплень, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 

вересня 2011 року № 595, не підлягатимуть обов'язковій вакцинації. 

Ми завершили перший етап визначення професій, для яких щеплення проти COVID-19 є 

обов’язковим. Наступним етапом до цього переліку будуть включені працівники усіх державних 

установ, організацій та підприємств, соціальні працівники та працівники поштових послуг», - 

резюмував Міністр. 

 

 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 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. 
 

 
 



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: усі вакцини, схвалені ВООЗ для екстреного 

застосування, захищають від важкого перебігу, ускладнень та смерті від COVID-19.  

В Україні використовують такі типи вакцин:  

- Векторна (рекомбінантна) - AstraZeneca (Vaxzevria, CoviShield та SKBio); 

- Інактивована (вакцина з неактивним вірусом) - CoronaVac/Sinovac Biotech; 

- мРНК-вакцина - Comirnaty/Pfizer-BioNTech. 

Детальніше, як працюють вакцини, дивіться в інфографіці 

 



 

 



 

 
 

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 18 жовтня в Збройних Силах України 

на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 1 253 

особи. 

Всього за час пандемії одужало 26 189 осіб, летальних випадків 96. На ізоляції (у т. ч. 

самоізоляції) перебуває 195 осіб. 

За минулу добу зареєстровано 27 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу 

COVID-19. З них 17 осіб госпіталізовано до закладів охорони здоров'я. 

Від початку вакцинальної кампанії у Збройних Силах України 232 361 особа отримали 1 дозу 

вакцини. Повторно провакциновано 204 389 осіб. 

 

Державна прикордонна служба України повідомляє: 88,7% особового складу 

Держприкордонслужби отримали одну дозу вакцини, 62,3% - пройшли ревакцинацію 

Від початку розповсюдження недуги та перших обмежувальних заходів з протидії епідемії 

охоронці державного кордону України активно застосовують усі методи захисту персоналу, які 

використовуються для боротьби з COVID-19: засоби індивідуального захисту, дезінфекцію 

приміщень, температурний скринінг, контроль за персоналом, який контактував з хворими на COVID-

19. 

Щеплення особового складу Держприкордонслужби розпочалося з березня 2021-го. Наразі 

процес вакцинації триває в усіх органах Держприкордонслужби. Щеплення проводять бригади 

медиків Міністерства охорони здоров’я та Міністерства внутрішніх справ. Загалом  з початку 

вакцинації 88,7% особового складу Державної прикордонної служби України отримали одну дозу 

вакцини, 62,3% персоналу пройшли ревакцинацію. 

Прикордонники, які отримали одну чи дві дози обраної вакцини, мають можливість отримати 

сертифікати вакцинації відповідного зразка. 

Щоденно охоронці кордону контактують з десятками тисяч осіб, які перетинають державний 

кордон України, тож вартові рубежу мають бути надійно захищені від небезпечної недуги, аби мати 

можливість забезпечувати надійний контроль та безпеку подорожніх. 

Вакцинація допомагає уникати летальних наслідків хвороби, а прикордонники, яких під час 

несення служби може уразити COVID-19, переносять хворобу у легкій формі та швидко повертаються 

на службу. 

 

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

Telegram-канал «Коронавірус у регіонах» повідомляє: у МОЗ займаються розробкою 

документів щодо вакцинації дітей від COVID-19 



МОЗ України попередньо планує почати вакцинацію від коронавірусу дітей і вже займається 

необхідними документами. За словами начальника головного управління Державної служби з питань 

безпеки харчових продуктів і захисту прав споживачів у Києві Олега Рубана, пакет щодо імунізації 

неповнолітніх вже розроблений, але попереду інші етапи підготовки. 

Станом на 17 жовтня, за словами Рубана, в Україні є документи про вакцинацію як повнолітніх, 

так і осіб від 14 років. 

Але дату завершення усіх етапів робіт над документами, він не озвучив. 

 

Telegram-канал «Коронавірус_інфо» повідомляє: Міністерство охорони здоров'я 

прогнозує пік захворюваності на COVID-19 на кінець жовтня — середину листопада 

Кількість летальних випадків від COVID-19 в Україні збільшилася на 22% за тиждень, а число 

нових випадків захворювання зросло на 11%. Про це повідомив на брифінгу Міністерства охорони 

здоров'я Ігор Кузін, головний державний санітарний лікар України. 

Наразі заповненість ковідних ліжок становить 57%. Не виключено, що найближчим часом 

«червоних» зон стане більше. 

За весь час пандемії в Україні 53% летальних випадків через коронавірусне захворювання 

прийшлося на вікову групу 70+ і майже 29% смертей було зафіксовано в українців віком 60-69 років. 

«Переважна більшість нових випадків захворювання спричинена мутованим штамом «Дельта». 

Через це більше пацієнтів потребує лікування в відділеннях інтенсивної терапії та штучної вентиляції 

легень. Тому вакцинація - ефективний спосіб уникнути захворювання, госпіталізацій та смерті», - 

наголосив Сергій Дубров, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного 

медичного університету ім. О. О. Богомольця, президент Асоціації анестезіологів України, професор. 

 

Telegram-канал «Коронавірус_інфо» повідомляє: місць в одеських лікарнях немає. 

Швидка їде по 4-5 годин. Лікарі просто ляжуть скоро. Зараз одеситів везуть в Овідіополь, в Біляївку, 

в Чорноморськ. Поділилася на своїй сторінці у фейсбуці волонтерка Катерина Ножевнікова. 

Також вона написала, що у ковідних відділеннях персоналу не вистачає. 1-2 медсестри на 50-

60 пацієнтів. Хворіють і діти, так у ковідному дитячому відділенні вже 70 пацієнтів, є навіть діти на 

кисні. 

Вакцинувавши групу ризику, ми знизимо навантаження на систему і зможемо дати можливість 

лікарям надавати якісну допомогу хворим. 
 

Telegram-канал «Вірусні історії» повідомляє: в Україні за дотриманням карантину 

слідкуватимуть 900 мобільних бригад. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в 

інтерв’ю «Радіо Свобода». 

«Створено 900 мобільних бригад, які будуть рейдовими перевірками контролювати дотримання 

протиепідемічного режиму. Щоб мати результат від карантинних обмежень, потрібно їх 

дотримуватися. Тому якщо хтось думає, що може собі дозволити не дотримуватися, для цього і будуть 

працювати ці рейдові бригади з перевірками», — заявив міністр. 

Він уточнив, що йдеться і про роз'яснювальну роботу, і про складення адміністративних 

протоколів за порушення карантинних вимог. До складу бригад увійдуть працівники поліції та 

Держпродспоживслужби. 

Крім цього, в Нацполіції повідомили, що правоохоронцям на планшети будуть встановлені 

програми для зчитування QR-кодів. Це потрібно для перевірок сертифікатів про вакцинацію, які 

необхідні в «червоних» зонах для відвідування громадських закладів і ТРЦ. 

 

 
 

 

 

 
 

 


