Інформаційна довідка щодо питань, пов’язаних з коронавірусом COVID-19
станом на 24 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/

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:
238-16-57 https://friend.mfa.gov.ua/#/

044-

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, 797314-411https://poland.mfa.gov.ua/
Франція: (+33) 143-060-737 https://france.mfa.gov.ua/

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

Міністерство юстиції України створило Telegram-канал, де надаються актуальні
юридичні консультації, роз'яснення законодавства України https://t.me/ualegalaid
Щоб привернути увагу молоді до запобіжних заходів і боротьби з COVID-19, у соціальних
мережах TikTok та Instagram з’явилися аканти «Коронавірус_інфо» (@coronainfoua). Там уже
запустили челендж #мийруки.
Телефонні «гарячі лінії» для надання адресної допомоги вразливим верствам
населення у період карантину запроваджено місцевими органами влади в усіх регіонах України:
https://www.msp.gov.ua/files/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D
0%B8_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B8%D1%85_%D0%BB%D1%96%D0%
BD%D1%96%D0%B9.pdf
У Червоному Хресті України працює лінія підтримки «Давай поговоримо».
За номером 0 800 331 800 можна записатися на безкоштовну консультацію до психолога,
який допоможе впоратися з емоційним виснаженням, яке виникло через пандемію COVID19.
Лінія підтримки працює з 12:00 до 20:00 з понеділка по п'ятницю без перерви (безкоштовно
з мобільних у межах України).
**********************
Ситуація в Україні
В Україні з 12 березня 2020 року запроваджено карантин у зв'язку з протидією
поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.
Від 25 березня 2020 року на всій території України діє режим надзвичайної ситуації.
Рішенням уряду від 20 вересня 2021 року, дію карантинних обмежень на території
України продовжено до 31 грудня.
Наразі на всій території країни встановлено «зелений» рівень епідемічної небезпеки.
Правилами визначається можливість одночасного встановлення по всій території «зеленого»
або «жовтого» рівня карантинних обмежень, «помаранчевий» та «червоний» буде визначатись в
межах регіону.
«Надзвичайна ситуація» - це обстановка, на даному етапі спричинена епідемією, що
призвела до виникнення загрози життю або здоров’ю населення, загибелі людей, а також до
завдання значних матеріальних збитків, до неможливості проживання населення на такій території
чи об’єкті, провадження на ній господарської діяльності.
Основними завданнями у режимі надзвичайної ситуації є:
• здійснення оповіщення органів управління та сил цивільного захисту, а також населення
про виникнення надзвичайної ситуації та інформування його про дії в умовах такої ситуації;
• призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та утворення у разі
потреби спеціальної комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;
• визначення зони надзвичайної ситуації;
• здійснення постійного прогнозування зони можливого поширення надзвичайної ситуації та
масштабів можливих наслідків;
• організація робіт з локалізації і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, залучення для
цього необхідних сил і засобів;
• організація та здійснення заходів щодо життєзабезпечення постраждалого населення;
• організація та здійснення (у разі потреби) евакуаційних заходів;
• організація і здійснення радіаційного, хімічного, біологічного, інженерного та медичного
захисту населення і територій від наслідків надзвичайної ситуації;
• здійснення безперервного контролю за розвитком надзвичайної ситуації та обстановкою на
аварійних об’єктах і прилеглих до них територіях;

• 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 24 жовтня в Україні зафіксовано
20
791 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 533,
медпрацівників – 237).
Також за останню добу:
госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками – 5 924
летальних випадків – 386
одужало (особи) – 6 081
Здійснено тестувань за добу – 110 224 в т. ч.:
методом ПЛР — 59 357
методом ІФА — 11 708
досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 39 159
За весь час пандемії в країні:
захворіло (особи) – 2 769 405
одужало (особи) – 2 375 776
летальних випадків – 63 872
проведено ПЛР-тестувань – 13 986 710
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ – 998 випадків;
Вінницька область – 422 випадки;
Волинська область – 395 випадків;
Дніпропетровська область – 2211 випадків;
Донецька область – 1380 випадків;
Житомирська область – 950 випадків;
Закарпатська область – 211 випадків;
Запорізька область – 1060 випадків;
Івано-Франківська область – 737 випадків;
Київська область – 880 випадків;
Кіровоградська область – 163 випадки;
Луганська область – 270 випадків;
Львівська область – 1509 випадків;
Миколаївська область – 366 випадків;
Одеська область – 1403 випадки;
Полтавська область – 970 випадків;
Рівненська область – 488 випадків;
Сумська область – 908 випадків;
Тернопільська область – 647 випадків;
Харківська область – 1508 випадків;
Херсонська область – 1085 випадків;
Хмельницька область – 897 випадків;
Черкаська область – 598 випадків;
Чернівецька область – 499 випадків;
Чернігівська область – 236 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста
Севастополя відсутні.
За минулу добу 23 жовтня 2021 року вакциновано проти COVID-19 – 177 730 людей. Одну
дозу отримали 129 530 людей, повністю імунізовані - 48 200 людей.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 890 454 людини, з них отримали одну дозу –
8 890 452 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 963 577 людей (із них двоє осіб
отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 15 854 029 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 244 142 267 випадків COVID-19, зокрема 4 959 711 смертей,
одужали 221 205 014 осіб.
- У трійці країн-лідерів за числом заражених: США – 46 294 210 випадки, Індія – 34 175 468,
Бразилія – 21 723 559.
- У 184 країнах світу введено понад 6.84 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.
- За даними ВООЗ варіант коронавірусу B.1.617.2, який уперше виявили в Індії і який ВООЗ
маркує як Delta, зафіксували у 193 країнах та територіях.
- 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.
- 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).
- 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.
- Фінляндія з 15 жовтня до кінця року продовжила обмеження на в'їзд і запровадила COVIDпаспорт, 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 до кінця 2021 року продовжила умови в'їзду до Туреччини. 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.
- Латвія з 21 жовтня до 15 листопада вводить локдаун, зокрема, в зазначений період будуть
закриті всі магазини, крім тих, які забезпечують продаж товарів першої необхідності; з 20:00 до 5:00
- комендантська година; заборонені спортивні, розважальні та культурні заходи (кіно, театр,
концерти).
- В Естонії посилили вимоги до носіння масок, більше не можна використовувати шарфи,
рукава, бандани та інші елементи одягу, щоб прикривати рот і ніс. Крім того, потрібно буде мати
довідку від лікаря, якщо людина не може носити маску через стан здоров'я.
- 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».
- В Естонії з 25 жовтня посилять правила застосування COVID-сертифікатів, зокрема, у
місцях для відвідування яких необхідно мати COVID-сертифікат, більше не будуть приймати
довідки про негативний результат тесту на COVID-19. Також посилилять вимоги до носіння масок,
більше не можна використовувати шарфи, рукава, бандани та інші елементи одягу, щоб прикривати
рот і ніс.
- В Чехії з 25 жовтня обов'язковим буде носіння респіраторів у всіх закритих приміщеннях,
включаючи робочі місця. З листопада вимагатимуть ковідний сертифікат, негативний тест або
перенесену хворобу для відвідин ресторанів.
- У Сербії з 23 жовтня вводяться COVID-перепустки з метою стримування поширення

коронавірусу. Сертифікати, підкріплені чинним документом, що посвідчує особу, з фотографією,
будуть потрібні в готельних закладах після 22:00.
- У Румунії з 25 жовтня діятимуть ряд обмежувальних заходів, зокрема, перебування на
вулиці у нічний час буде обмежено для тих, хто не щеплений (проти COVID-19 – ред.), за винятком
тих, хто може довести, що перебуває на вулиці з метою роботи, також знову діятиме масковий
режим.
- Мальта з 21 жовтня закрила в’їзд для туристів з України. Для в’їзду, зокрема, треба
отримати дозвіл на в’їзд, надати результат негативного тесту на коронавірус, заповнити спеціальну
форму, а також дотримуватись карантину 14 днів.
- У Таїланді з 31 жовтня відкриваються для туристів 17 провінцій, влючно із Бангкоком, щоб
підтримати відкриття країни для повністю вакцинованих іноземних туристів із 1 листопада.
- У Тунісі з 22 жовтня вводять COVID-сертифікати для місцевих жителів, іноземців та
мандрівників, зокрема, його даватимуть іноземним відвідувачам країн, які після прибуття нададуть
сертифікат про COVID-щеплення.
********************
Новини законодавства
Комітет Верховної Ради з питань бюджету на своєму засіданні 20 жовтня схвалив низку
рішень, пов’язаних із розподілом та перерозподілом бюджетних коштів.
Так, Комітет погодив два розподіли коштів зі спецфонду держбюджету, передбачених на
боротьбу з епідемією COVID-19.
Згідно з рішенням, 150 млн. грн. спрямовано додатково на забезпечення закладів охорони
здоров’я як амбулаторного, так і стаціонарного рівня експрес-тестами для визначення антигена
COVID-19 та наборами для відбору біологічного матеріалу методом ПЛР. Це дасть можливість
громадянам швидше та ефективніше проходити відповідне тестування, а кількість тестів зросте на
500 тисяч. Відповідну збільшену субвенцію розподілено між обласними бюджетами та бюджетом
міста Києва пропорційно кількості населення.
Окрім того, 25 млн. грн. буде передано на проведення інформаційно-комунікаційної кампанії
серед населення щодо вакцинації від COVID-19. Реалізація відповідної постанови Уряду дозволить
покращити стан поінформованості громадян щодо важливості вакцинації від COVID-19 та
наслідків, до яких може призвести бездіяльність у боротьбі з цією хворобою, та зрештою збільшити кількість вакцинованих громадян.
********************
Новини Уряду
З 26 жовтня червоний рівень епідемічної небезпеки діятиме на територіях Рівненської
та Миколаївської областей
На територіях Рівненської та Миколаївської областей з 00 год. 00 хв. 26 жовтня встановлено
червоний рівень епідемічної небезпеки. Таке рішення прийняте на позачерговому засіданні
Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 23 жовтня.
«В Миколаївській області три дні поспіль перевищують встановлені показники, які
дозволяють нам ввести регіон в червоний рівень. Це стосується питань охоплення тестувань, рівня
госпіталізації і, на жаль, завантаженості ліжок з киснем. Завантаженість ліжок з киснем вже два дні
поспіль перевищує 70%», - зазначив Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
За його словами, в Рівненській області три дні поспіль перевищують допустимі показники
щодо коефіцієнта охоплення тестуваннями і рівня госпіталізації.
Таким чином, за результатами заслуханих доповідей та з урахуванням обговорення Комісією
ТЕБ та НС вирішено встановити з 00 годин 00 хвилин 26 жовтня 2021 р. червоний рівень епідемічної
небезпеки поширення COVID-19 на території Рівненської та Миколаївської областей.
В регіонах застосовуватимуться обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для
даного рівня епідемічної небезпеки.
Головам ОДА доручено забезпечити дотримання відповідних обмежувальних
протиепідемічних заходів.

Крім того, на засідання прийнято рішення щодо поновлення діяльності робочої групи, яка
була утворена на виконання доручення Прем’єр-міністра 16 грудня 2020 року, стосовно перевірки
стану виконання облдержадміністраціями та органами місцевого самоврядування завдань
визначених законами України, актами Кабінету Міністрів, дорученнями Прем’єр-міністра щодо
запобігання поширенню коронавірусної інфекції. Робоча група має невідкладно оновити склад та
розпочати роботу, а саме провести з виїздом в регіони перевірки стану виконання завдань,
визначеними протокольними рішеннями Комісії ТЕБ та НС щодо поширення COVID-19, а також
вимог постанови Кабміну про встановлення карантину та запровадження обмежувальних
протиепідемічних заходів.
З 23 жовтня червоний рівень епідемічної небезпеки діятиме на території Сумської
області.
На території Сумської області з 00 год. 00 хв. 23 жовтня встановлено червоний рівень
епідемічної небезпеки. Таке рішення прийняте на позачерговому засіданні Державної комісії з
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 20 жовтня.
Як зазначив Міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, в регіоні спостерігається системне
збільшення показників завантаженості ліжок з киснем, госпіталізації, а також коефіцієнт виявлення
випадків інфікування перевищує 35%.
Таким чином, за результатами заслуханих доповідей та з урахуванням обговорення Комісією
ТЕБ та НС вирішено встановити з 00 годин 00 хвилин 23 жовтня 2021 р. червоний рівень епідемічної
небезпеки поширення COVID-19 на території Сумської області.
В регіоні застосовуватимуться обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для
даного рівня епідемічної небезпеки.
Голові ОДА доручено забезпечити дотримання відповідних обмежувальних
протиепідемічних заходів.
Крім того, Чернігівській, Львівській, Рівненській та Житомирській областям доручено
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.
Регіони мають забезпечити спроможність інфраструктури для вакцинації, аби робити
1,5 млн щеплень за тиждень. Про це під час засідання Уряду 20 жовтня зазначив Прем’єр-міністр
Денис Шмигаль.
Він відзначив, що спостерігається висока кількість важких випадків і госпіталізацій. А п’ять
областей уже перейшли в «червону» зону епідемічної небезпеки.
«Ми постійно підключаємо нові лікарні та збільшуємо кількість лікарів, які протидіють
коронавірусу. Проте, 94,2% госпіталізованих з COVID-19 за тиждень були невакциновані. Ці цифри
говорять самі за себе. Вакцинація рятує життя», — наголосив Денис Шмигаль.
Очільник Уряду зазначив, що за попередню добу зроблено рекордну кількість щеплень —
225 тисяч. Водночас, для регіонів поставлено завдання забезпечити спроможність інфраструктури
для вакцинації, щоб вийти на показник в 1,5 млн щеплень за тиждень.
«Бізнес і громадські заклади можуть працювати навіть у «червоній» зоні, якщо всі відвідувачі
та працівники повністю вакциновані. Ми не плануємо вводити повний локдаун по всій країні та
зупиняти економіку. Але як сказав цього тижня Президент: єдиною альтернативою локдауну є
масова вакцинація. Тому закликаю людей не чекати «червоних» зон у своїх регіонах, а піти й
зробити щеплення зараз», — відзначив Прем’єр-міністр.
Денис Шмигаль також нагадав, що з 21 жовтня почнуть діяти нові правила пасажирських
перевезень. Так, усі міжобласні перевезення будуть дозволені, лише якщо пасажири мають COVIDсертифікат або дійсний негативний тест. Водночас він підкреслив, що міського громадського
транспорту та перевезень усередині однієї області нові правила наразі не стосуватимуться.
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 антиген коронавірусу SARS-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 будьяких 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 антигена коронавірусу SARS-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 ПЛРтестування 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 експрестесту 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 антигена коронавірусу SARS-CoV-2) — більше як 4
відсотки;
- 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;
- 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%.
13 вересня 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.
11 жовтня на засіданні Кабінету Міністрів України внесли зміни до постанови №1236, які
передбачають посилення правил для пасажирських перевезень у регіонах, де встановили «жовтий»,
«помаранчевий» або «червоний» рівень епіднебезпеки. 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.
Відповідні правила не будуть застосовуватись до міських та внутрішньообласних
перевезень.
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.
20 жовтня на засіданні Кабінету Міністрів України внесли зміни до постанови №1236, які
дозволяють працювати центрам вакцинації на червоному рівні.
Також внесено зміни, які передбачають оновлення застосунку «Вдома»: при перетині
державного кордону невакциновані громадяни мають встановити застосунок «Вдома». При цьому
сама цифрова послуга частково змінює своє призначення - додаток більше не відстежуватиме
геолокацію, а через 72 години буде деактивований.
Відповідно українці, які повертаються з-за кордону, та іноземці, які прибувають до України,
і не мають свідоцтва чи сертифікату про вакцинацію, зобов’язані показати працівнику прикордонної

служби активований додаток «Вдома». Інакше - громадян України відправлятимуть на 14-денну
обсервацію, а іноземцям відмовлятимуть у в’їзді на територію України.
***************
Новини столиці
За минулу добу кількість киян, які захворіли на коронавірус, збільшилась на 998 осіб.
Загальна кількість підтверджених випадків у столиці станом на 24 жовтня – 251 240.

Київ затвердив перелік протиепідемічних обмежень, які будуть запроваджені у разі
переходу столиці до «червоної зони» (опубліковано протокол)
Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та
НС) КМДА затвердила перелік протиепідемічних обмежень, які будуть запроваджені в столиці у
разі переходу до «червоної зони». Наразі Київ перебуває в «помаранчевій зоні». Відповідний
протокол № 66 опубліковано на Офіційному порталі Києва.
Відповідно до документа, осінні канікули для учнів всіх класів у закладах загальної середньої
освіти комунальної форми власності розпочнуться із 23 жовтня. Освітній процес буде організовано
у дистанційному режимі з 1 листопада до прийняття окремого рішення.
У разі запровадження «червоного» рівня епідемічної небезпеки на території міста Києва
додатково заборонять:
- перебування без захисних масок на територіях закладів охорони здоров’я та освіти; у
підземних переходах; на зупинках громадського транспорту та на інших територіях загального
користування у разі неможливості дотримання фізичної дистанції не менше 1 метра;
- перевезення пасажирів громадським транспортом – трамваями, тролейбусами,
автобусами та маршрутними таксі – в кількості більшій, ніж передбачено технічною
характеристикою транспортного засобу;
- роботу закладів освіти комунальної форми власності крім тих, де всі працівники мають
документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації;
- відвідування ТРЦ особами, які не досягли 18 років без супроводу дорослих, що мають
негативний результат тестування або COVID-сертифікат;
- роботу закладів громадського харчування, крім доставки та замовлень навинос
(дозволяється за умови наявності у всіх відвідувачів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту
строком дії 72 години або COVID-сертифікату);
- діяльність хостелів (дозволяється за умови наявності у всіх клієнтів та робітників закладу
негативного ПЛР-тесту строком дії 72 години або COVID-сертифікату);

- відвідування сторонніми особами установ і закладів соціального захисту (дозволяється
за умови наявності у відвідувачів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту строком дії 72
години або COVID-сертифікату);
- приймання відвідувачів у спортивних залах, фітнес-центрах, басейнах, крім спортсменів
національних збірних команд України та їх тренерів (дозволяється за умови наявності у відвідувачів
та робітників закладу негативного ПЛР-тесту строком дії 72 години або COVID-сертифікату);
- проведення всіх масових заходів, крім офіційних спортивних заходів без глядачів, заходів
з атестації та оцінювання якості освіти (дозволяється за умови наявності у відвідувачів та робітників
закладів негативного ПЛР-тесту строком дії 72 години або COVID-сертифікату);
- проведення закладами охорони здоров’я усіх форм власності планових заходів з
госпіталізації, крім низки невідкладних та термінових випадків.
Окрім того, буде обмежено відвідування ЦНАПів, Управлінь праці та соціального захисту
населення, Управлінь пенсійного фонду, відділів державної реєстрації актів цивільного стану міста
Києва, «Центру комунального сервісу», ТОВ «ВІ ЕФ КОНСАЛТІНГ СЕРВІСИЗ» за винятком
виключних випадків. Відвідування цих установ дозволять за наявності у відвідувачів та робітників
закладу негативного ПЛР-тесту (строк дії 72 години) або COVID-сертифікату.
Відповідно до документа, діяльність на території міста Києва суб’єктів господарювання, яка
передбачає приймання відвідувачів, має провадитись із дотриманням протиепідемічних заходів, що
затверджені постановами Головного державного санітарного лікаря України та визначають
особливості провадження діяльності суб’єктами господарювання на період карантину.
Забезпечити контроль за дотриманням додаткових обмежувальних протиепідемічних
заходів, встановлених на території міста Києва, мають районні в місті Києві державні адміністрації,
Департамент муніципальної безпеки, ГУ Держпродспоживслужби в місті Києві, ДУ «Київський
міський центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України», ГУ
Національної поліції України в місті Києві, Управління Патрульної поліції в м. Києві.
Київ готується до можливого переходу в «червону» зону. Про це під час брифінгу
повідомила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко.
На сьогодні у столиці фіксується зростання кількості випадків захворюваності на COVID-19
та госпіталізацій у лікарні. Зокрема, кількість ліжок, обладнаних киснем, уже заповнена на 65,7%.
Якщо такий показник триматиметься принаймні три дні або зростатиме надалі, місто може перейти
до червоного рівня епіднебезпеки. Водночас остаточне рішення прийматиме Державна комісія з
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
«Лише за останню добу у нас госпіталізовано з підозрою на COVID-19 або з підтвердженим
діагнозом 657 пацієнтів. Це дуже велика кількість, і більшість із них потребують кисневої терапії»,
– сказала вона.
При цьому Ганна Старостенко розповіла, що на сьогодні у Києві визначено 21 заклад
охорони здоров’я для госпіталізації пацієнтів, хворих на COVID-19. І місто працює над тим, аби
збільшити кількість ліжок і забезпечити безперебійну роботу медичної системи.
«Протягом попередніх місяців і влітку Київ не зупиняв підготовку до нової хвилі – ми
нарощували потужності, закупали необхідне обладнання, встановлювали кисневі станції у лікарнях,
проводили централізований кисень. Водночас розгорнули розгалужену мережу вакцинальних
центрів і пунктів щеплення», – наголосила вона.
За словами заступниці голови КМДА, на сьогодні у столиці діє 148 пунктів щеплення, 21
міні-вакцинальний центр, Центр масової вакцинації, створений на базі МВЦ, працюють 53 мобільні
бригади, а також 32 тимчасові вакцинальні пункти в торговельно-розважальних центрах і Центрах
надання адміністративних послуг.
«Ми дуже вдячні нашим медикам, які працюють фактично без вихідних, киянам, які
відповідально ставляться до власного здоров’я та здоров’я своїх близьких, а також представникам
бізнесу, які готові сприяти і долучатися до вакцинальної кампанії міста», – додала Ганна
Старостенко.
Вона також підкреслила, що в разі переходу Києва до «червоної» зони введені
протиепідемічні обмеження стосуватимуться невакцинованих осіб:
«У кожного наразі є вибір: або вакцинуватися і жити звичним життям, або ізолюватися вдома
чи кожні три доби робити ПЛР-тести. Ще раз закликаю всіх містян не зволікати та вакцинуватися».

У столиці продовжують діяти пільги для малого та середнього бізнесу на період
карантинних обмежень. Про це під час прес-брифінгу повідомив заступник голови КМДА з питань
здійснення самоврядних повноважень Олександр Харченко.
У столиці продовжують діяти пільги, що були запроваджені у 2020 році для підтримки
малого та середнього бізнесу на період карантинних обмежень, за ініціативи Київського міського
голови.
«Якщо порахувати суму непрямої підтримки, тобто суми з бюджету, на недоотримання якої
ми свідомо пішли, – це близько 700 млн грн із квітня 2020 року. Вона буде більш точно скоригована
за результатами 12 місяців цього року. Місто пішло на цей крок, усвідомлюючи, що, в першу чергу,
треба підтримати бізнес, щоб він вижив у цій ситуації. Рішення про пільги діє безстроково з 2020
року і до завершення будь-яких карантинних обмежень», – зазначив Олександр Харченко.
Наразі у столиці продовжують діяти 4 блоки пільг для малого та середнього бізнесу.
Так, для представників бізнесу, які орендують комунальне майно, але не можуть продовжити
діяльність у період карантину, розмір орендної плати становить 1 гривню, а у випадку продовження
діяльності – плата за оренду становить 50% від суми у договорі.
«Якщо суб’єкт господарської діяльності дотримався вимог держави і у нього вакциновано
100% персоналу, він приймає людей за COVID-сертифікатами і працює, ми все одно розуміємо, що
обсяг його доходу знижується у період карантину. Такий суб’єкт автоматично сплачує лише 50%
від оренди. Знижка автоматично застосовується без додаткових договорів», – пояснив Олександр
Харченко.
Він також зазначив, що за 2020 та 2021 роки місто недоотримало в бюджет орієнтовно 420
млн надходжень від оренди комунального майна.
Окрім того, на період дії карантинних обмежень зменшено розмір пайової участі власникам
майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства, у тому числі
сезонних та відкритих (літніх) майданчиків. Внесок становить одну гривню. А для власників
об’єктів сезонної та пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі розмір внеску становить 50%
від розміру пайової участі, визначеного у договорах.
Також у столиці запроваджено пільги на розміщення засобів зовнішньої реклами та реклами
на транспорті комунальної форми власності у розмірі 50% від визначеної плати у договорі.
«За 2020 рік місто недоотримало більше 100 млн грн, і в цьому ми теж близько 120 млн
недоотримаємо за розміщення цих об’єктів», – прокоментував Олександр Харченко.
Серед іншого, місто збільшило розмір фінансово-кредитної підтримки суб’єктів малого та
середнього підприємництва. Компенсацію відсотків не тільки за кредитами, а й за «кредитними
лініями». Також було розширено перелік суб’єктів малого та середнього бізнесу, які мають право
на таку компенсацію, і збільшено кількість банків-партнерів цієї програми.
«У минулому році це було 7 млн грн саме відсотків, у цьому році це 50 млн грн», – зазначив
заступник голови КМДА.
Олександр Харченко наголосив, що Київ з усіх міст надав найбільшу підтримку бізнесу у
період карантинних обмежень, як за кількістю суб’єктів господарювання, так і за її обсягом у
грошовому еквіваленті.
Для роботи у «червоній» зоні карантину бізнесу потрібно вакцинувати 100% персоналу.
Про це повідомив під час пресбрифінгу «Як спільними зусиллями влади, громади та бізнесу
подолати епідемію COVID-19 в столиці» перший заступник голови КМДА з питань здійснення
самоврядних повноважень Олексій Кулеба.
Київ опинився на порозі потрапляння до «червоної» зони карантинних обмежень. На
сьогодні у столиці діють правила «помаранчевої» зони. У разі ухвалення державною комісією ТЕБ
та НС рішення про перехід до «червоної зони» у столиці діятиме низка обмежень.
«Стосовно роботи громадських закладів – ТРЦ, закладів харчування, магазинів
непродовольчої ланки, – у «червоній» зоні вони зможуть провадити діяльність виключно за умови
вакцинації 100% персоналу», – прокоментував Олексій Кулеба.
Перший заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень закликав
представників бізнесу активніше проводити вакцинальну кампанію в колективах, ретельно

дотримуватись правил карантину в закладах торгівлі, харчування і подякував за підтримку та
розуміння важливих для міста рішень.
Він також зазначив, що сьогодні Постійна комісія ТЕБ та НС КМДА ухвалила рішення
стосовно роботи транспорту в умовах «червоної» зони карантину.
«Спецперепустки для користування громадським транспортом запроваджувати не будемо.
Він працюватиме у штатному режимі, але із суворим дотриманням протиепідемічних вимог.
Наземний громадський транспорт перевозитиме пасажирів у кількості, що передбачена технічною
характеристикою та зазначена в реєстраційних документах», – зазначив Олексій Кулеба.
Перший заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень повідомив,
що від завтра, 23 жовтня, до 8 листопада припиняється відвідування навчальних закладів. Канікули
для школярів триватимуть із 23 до 31 жовтня. Стосовно другого тижня буде ухвалене додаткове
рішення: або продовження осінніх канікул, або дистанційне навчання. Дитячі садочки у «червоній»
зоні працюватимуть за умови 100% вакцинації усього персоналу.
********************
Новини регіонів
Станом на 24 жовтня, згідно з інформацією Міністерства охорони здоров'я, 6 областей
знаходиться в «червоному» рівні епідемічної небезпеки, Київ та 14 областей знаходиться в
«помаранчевому» рівні епідемічної небезпеки, інші регіони знаходяться у «жовтому» рівні
епідемічної небезпеки

*****************
Новини органів державної влади
Міністерство охорони здоров’я України повідомляє: Іноземці, які мають посвідку на
постійне проживання в Україні або ті, хто отримав статус біженця чи особи, яка потребує
додаткового захисту, можуть вакцинуватися від COVID-19.

Запишіться на вакцинацію вже сьогодні! Контакти та адреси найближчих пунктів/центрів
щеплення шукайте на https://list.covid19.gov.ua
Foreigners who have a permanent residence permit in Ukraine or who have received refugee status
or a person in need of additional protection can be vaccinated against COVID-19.
Sign up for vaccinations today! Contacts and addresses of the nearest vaccination points/centers can
be found at https://list.covid19.gov.ua
Міністерство розвитку громад та територій України повідомляє: у регіони
виїжджатиме група для моніторингу організації місцевою владою заходів щодо подолання
COVID-19. Про це повідомив Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.
Роботу групи, яка координуватиме регіони у боротьбі з пандемією COVID-19, буде
поновлено. Її учасники виїжджатимуть з метою моніторингу ситуації на місцях щодо реагування на
поточні проблеми та виклики, пов’язані з пандемією. До складу групи увійдуть фахівці Мінрегіону,
МВС, МОЗ та Держпродспоживслужби. Таке рішення ухвалили під час засідання комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС).
«Нагальні питання, які маємо сьогодні, — посилення заходів епідемічної безпеки в регіонах,
перехід деяких областей на «червоний» рівень епіднебезпеки, нарощування темпів вакцинації та
відновлення роботи групи, яка буде моніторити ситуацію на місцях щодо оперативного розв’язання
проблемних питань стосовно COVID-19», – зазначив Олексій Чернишов.
Комісія ТЕБ та НС також ухвалила рішення щодо впровадження «червоного» рівня
епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Рівненської та Миколаївської областей,
що почне діяти з 00 години 00 хвилин 26 жовтня 2021 року. Також ухвалено застосувати на території
Рівненської та Миколаївської областей обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для
«червоного» рівня епідемічної небезпеки.
Довідково: робоча група стосовно перевірки стану виконання облдержадміністраціями та
органами місцевого самоврядування завдань, визначених законами України, актами Кабінету
Міністрів та дорученнями Прем’єр-міністра України щодо запобігання поширенню на території
України гострої респіраторної хвороби COVID-19, була створена на виконання доручення Прем’єрміністра України Дениса Шмигаля від 16 квітня 2020 року № 16334/0/1-20.
Міністерство освіти і науки України повідомляє: червоний рівень епіднебезпеки буде
встановлений ще у Миколаївській та Рівненській областях
З 26 жовтня червоний рівень епідемічної небезпеки буде встановлений на території
Рівненської та Миколаївської областей через загрозливу ситуацію із поширенням коронавірусної
хвороби та недостатні темпи вакцинації проти COVID-19.
Таке рішення ухвалили під час позачергового засідання Державної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 23 жовтня.
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 набули чинності нові правила перевезення пасажирів між областями.
Для міжрегіональних поїздок у громадському транспорті потрібно 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.
Міністерство освіти і науки України рекомендує: запровадити дистанційне навчання в
закладах фахової передвищої, вищої, післядипломної освіти. Про це повідомив Міністр освіти і
науки України Сергій Шкарлет у своєму телеграм-каналі.
Через погіршення епідеміологічної ситуації з COVID-19, врахувавши консультації
Міністерства охорони здоров’я України, МОН рекомендує запровадити дистанційне навчання з 25
жовтня до 15 листопада закладам фахової передвищої, вищої, післядипломної освіти усіх форм
власності та сфер управління.
«Закликаю всіх освітян, здобувачів освіти та їхніх батьків ставитись до ситуації з
поширенням COVID-19 вкрай відповідально. Вакцинуватися, тобто захистити себе від високих
ризиків захворювання, сьогодні може кожен», – наголосив Сергій Шкарлет.
Міністр зазначив, що навчання у школах з наступного тижня буде організовано з
урахуванням епідемічної ситуації в кожному окремому регіоні.
Рекордна кількість COVID-щеплень: Кузін заспокоює – вакцини вистачить. Про це
повідомив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін в ексклюзивному інтерв'ю
телеканалу «Дом».
Через потрапляння відразу декількох областей до «червоної» карантинної зони попит на
вакцинацію в цих регіонах значно збільшився, лише за попередню добу щеплення від коронавірусу
отримали майже 270 тисяч осіб.
«Дуже приємно, що зараз розгорнута вакцинальна інфраструктура виходить на свої
максимальні потужності, адже первинно вона була розрахована на 250-300 тис. щеплень протягом
однієї доби. Уже другий-третій день поспіль ми б’ємо рекорди за кількістю проведених щеплень.
Кожна проведена вакцинація — це захищене життя, і це дійсно хороші новини», - зазначив головний
санлікар.
За його словами, ризику нестачі вакцин або переривання вакцинальної кампанії в Україні
немає. Крім того, очікуються нові поставки препаратів.
«До кінця року ми очікуємо ще 15 млн доз вакцин Pfizer, згідно з тими контрактами, які були
підписані. Зараз немає перебоїв в постачанні вакцин як на центральні склади, так і на обласні
склади», - розповів Кузин.
Крім того, очікуються поставки вакцин в рамках ініціативи COVAX, найімовірніше, це буде
вакцина Moderna, зазначив він.
Міністерство освіти і науки України повідомляє: проведення масових заходів в умовах
карантину вимагає дотримання низки правил. Їх основна мета – не дати коронавірусній
хворобі інфікувати та покласти до лікарень ще більше людей.
Наразі в Україні масові заходи дозволені за різних умов, залежно від рівня епіднебезпеки, в
якому перебуває регіон.
Жовтий рівень:
- масовий захід можна провести лише за умови розміщення не більше однієї людини на 4 кв.
метри або наповненості залів не більше ніж на дві третини місць.
- вказані обмеження не будуть застосовуватись, якщо всі учасники та організатори заходу
мають документ про отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19 або негативий ПЛРтест чи експрес-тест на COVID-19, чинний 72 години.
- дотримання маскового режиму – обов’язкове.
Червоний рівень:

- масовий захід можна провести лише, якщо у всіх учасників та організаторів є документу
про повний курс вакцинації проти COVID-19 або негативий ПЛР-тест чи експрес-тест на COVID19, чинний 72 години.
- дотримання маскового режиму – обов’язкове.
Головна відмінність полягає в тому, часткова вакцинація проти COVID-19 підійде для участі
в заході лише на жовтому рівні.
Поширюються ці правила на повнолітніх.
Детальніше про правила проведення масових заходів необхідно мати для участі в масових
заходах під час карантину читайте на сайті https://bit.ly/2ZiNSmu.
Міністерство охорони здоров’я України повідомляє: французьке дослідження за участі
22,6 мільйона людей у віці від 50 років показало, що вакцинація від коронавірусної інфекції
знижує ризик госпіталізації та смерті на 90%.
Використовуючи Національну систему даних охорони здоров’я Франції, дослідники
проаналізували інформацію про 11,3 мільйона вакцинованих людей старше 50 років та таку ж
кількість невакцинованих з тієї ж вікової групи у період з 27 грудня 2020 року, коли в країні
розпочалася вакцинація, і до 20 липня 2021 року.
Аналіз цих даних показав, що починаючи з 14-го дня після введення другої дози, вакцинація
знижує ризик важкої хвороби та смерті від COVID-19 на 84% в осіб старше 75 років та на 92% у
віковій групі 50–74 роки.
Учасники дослідження були щеплені вакцинами Comirnaty від Pfizer-BioNTech, AstraZeneca
та Moderna.
Повний текст дослідження (французькою) – https://bit.ly/vac_efect_fr
Знайти зручний пункт чи центр вакцинації, щоб записатися на щеплення від COVID-19,
можна на https://vaccination.covid19.gov.ua/list або за телефоном 0 800 60 20 19.
Міністерство охорони здоров’я України повідомляє: COVID-сертифікат та міжнародне
свідоцтво про вакцинацію: різниця між документами та як їх використовувати.
Від сьогодні українців не пускатимуть в транспорт міжобласного сполучення без
підтвердження щеплення в формі COVID-сертифіката або Міжнародного свідоцтва про
вакцинацію, або без негативного ПЛР/антиген тесту.
В Україні вже зробили понад 15 млн щеплень проти COVID-19, тож тепер - понад 6 млн
українців мають право отримати зелений COVID-сертифікат про повну вакцинацію та Міжнародне
свідоцтво про вакцинацію, і ще понад 8 млн можуть отримати внутрішній жовтий COVIDсертифікат про вакцинацію на підставі першої дози.
У чому різниця між COVID-сертифікатом та Міжнародним свідоцтвом про вакцинацію, яке
значення має колір COVID-сертифіката, який термін дії кожного із документів та головне - де і як
їх можна отримати, використовувати, роз’яснення від МОЗ далі.
Що таке Міжнародне свідоцтво про вакцинацію і як його отримати
Міжнародне свідоцтво про вакцинацію - це паперовий документ, який ви можете отримати
у лікаря, що проводив вам щеплення, чи у свого сімейного лікаря, після проходження повного курсу
вакцинації проти COVID-19.
У свідоцтві зазначено назву вакцини, її виробника, номер серії, кількість отриманих доз та
дату щеплення. Документ підписує лікар і засвідчує печаткою медичний заклад. Міжнародне
свідоцтво діє в країнах, уряди яких зобов'язалися дотримуватись Міжнародних медико-санітарних
правил. Інформацію про перелік країн, які визнають міжнародне свідоцтво про вакцинацію ви
можете знайти тут tripadvisor.mfa.gov.ua. Перед поїздкою рекомендуємо також уточнювати цю
інформацію на офіційних сайтах міністерств внутрішніх справ цільової та транзитних країн.
Підставою для видачі Міжнародного свідоцтва про вакцинацію є повний курс вакцинації.
Термін дії - 365 днів.
Що таке COVID-сертифікат і як його отримати
COVID-сертифікат - це захищений документ у телефоні, на папері чи на іншому носії, який
можна завантажити через Портал електронних послуг Дія або в мобільному додатку «Дія». Його
можна сформувати після отримання однієї або двох доз вакцини, і тому існує:

«Жовтий» СOVID-сертифікат - підтверджує факт отримання 1-ї дози щеплення і діє 120
календарних днів від цієї дати
«Зелений» COVID-сертифікат - підтверджує факт отримання повної вакцинації і діє 365
календарних днів від дати останнього щеплення. Повна вакцинація може складатись з однієї дози
однодозної вакцини Janssen та двух доз дводозних вакцин: Comirnaty/Pfizer, AstraZeneca/Covishield,
Spikevax/Moderna, CoronoVac.
COVID-сертифікати можуть бути як внутрішніми, так і міжнародними.
Внутрішні, відповідно до назви, діють тільки в Україні. Міжнародні є чинними як
всередині країни, так і за кордоном. Наприклад, з міжнародним COVID-сертифікатом можна
вільно подорожувати до щонайменше 43-х країн та користуватися ним всередині цих країн для
входу на публічні заходи, до кафе, кінотеатрів і т.д. Це країни, які увійшли до Довірчої мережі ездоров'я ЄС, список учасників розширюється щомісяця, їх можна перевірити за
посиланнямec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccineseuropeans/eu-digital-covid-certificate_en
В Україні ж - внутрішнім та міжнародним COVID-сертифікатом можна користуватися
рівноправно. Але, щоб користуватися міжнародним, потрібно мати при собі також паспортний
документ.
COVID-сертифікат можна не лише показувати зі смартфона, а також роздрукувати. Зробити
це можливо самостійно за допомогою порталу державних послуг «Дія» id.diia.gov.ua, на якому
спершу зареєструватись, вказуючи свій мейл та телефон, потім замовити послугу covid-сертифікат,
зачекати від 15 хвилин до кількох годин, поки документ у форматі pdf буде створено і про це вам
прийде повідомлення, потім завантажити файл. Його можна роздрукувати чорним на білому папері
і пред'являти в такій формі або завантажити в телефон і показувати з екрану.
Міністерство охорони здоров’я України повідомляє: 70% вакцин, наявних в Україні,
закуплені за бюджетні кошти. Про це повідомив Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час
виступу у Верховній Раді.
Серед спожитих та наявних в Україні вакцин проти COVID-19 – 70% закуплені за рахунок
бюджетних коштів, а з тими виробниками, які не дотримались договірних зобов’язань контракти
були розірваними.
«Важливим є те, що незважаючи на значну підтримку світу в рамках ініціативи COVAX
сьогодні Україна здатна повністю забезпечити потреби свого населення за рахунок бюджетних
коштів, 70% вакцин, спожитих або наявних в Україні вже сьогодні – закуплені за бюджетні кошти.
І це при тому, що я розірвав контракти з виробниками, які не дотримуються договірних
зобов'язань», – заявив Віктор Ляшко.
Він наголосив, що всі вакцини, наявні в Україні, є безпечними, ефективними та включеними
до переліку ВООЗ для екстреного застосування.
До кінця року Україна гарантовано має отримати ще як мінімум 16 мільйонів доз вакцини
проти коронавірусної хвороби.
«Більш того, в нас є гарантії високого рівня поставок вакцин на наступні 2 роки з чіткими
строками поставок та по конкурентній ціні», – підкреслив Віктор Ляшко.
Наразі працює понад 3 тисячі пунктів щеплень та 400 центрів масової вакцинації. Йдеться
про лікарні, торгово-розважальні та культурні центри, деякі відділення Укрпошти та залізничні
вокзали.
«Щоб люди знали, де вакцинуватись і чому це важливо, ми з березня розміщуємо
інформаційні відеоролики на телебаченні, зовнішню рекламу, роздаємо листівки через партнерів,
публікуємо статті в регіональних медіа, щодня інформуємо користувачів соціальних мереж та
працюємо із пріоритетними групами на місцях. Лише на телебаченні за 6 місяців тема вакцинації
охопила понад 70% населення. І ми підсилюємо цей напрямок, адже тепер зможемо розмістити і за
державний кошт рекламу важливості вакцинації на телеканалах», – підсумував Міністр охорони
здоров’я.
Міністерство охорони здоров’я України повідомляє: 4,8 млрд грн перерахувала НСЗУ
протягом квітня-вересня за стаціонарне лікування пацієнтів з COVID-19. Вартість лікування

одного пацієнта з коронавірусною хворобою у вересні в середньому становила 22 тис. грн. Про це
сьогодні повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час години запитань до Уряду.
Також міністр заявив, що додатково 5,4 млрд грн вже зарезервовані для оплати закладам
охорони здоров’я до кінця року.
«За півтора роки перебування в постійній турбулентності і в світі і в Україні зроблено ряд
інвестицій в систему охорони здоров’я, які вже сьогодні дозволяють підвищити готовність для
наступних глобальних та місцевих викликів. Зважаючи на те, що один з перших ударів при
зростанні захворюванні на себе бере екстрена медична допомога, за кошти державного бюджету у
2021 році була проведена централізована закупівля 622 швидких, у 2020 – 416», - додав Віктор
Ляшко.
Окремі кошти закладені і на оплату проведення вакцинації медичним працівникам. За
квітень-вересень поточного року закладам нараховано 380 млн грн за проведення вакцинації від
COVID-19.
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/newsroom/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 онлайнвидання 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: 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, AstraZenecaSKBio, 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;
- 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 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 COVID19 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.

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.

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 24 жовтня в Збройних Силах України
на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 1 783
особи.
Всього за час пандемії одужало 26 868 осіб, летальних випадків 96. На ізоляції (у т. ч.
самоізоляції) перебуває 295 осіб.
За минулу добу зареєстровано 187 нових випадків захворювання на гостру респіраторну
хворобу COVID-19. З них 33 особи госпіталізовано до закладів охорони здоров'я.
Від початку вакцинальної кампанії у Збройних Силах України 234 561 особа отримали 1 дозу
вакцини. Повторно провакциновано 206 832 особи.
*****************
Державна прикордонна служба України повідомляє: SafeBorder допомагає викривати
підробки Covid-сертифікатів
Прикордонники ефективно застосовують технічне оснащення та програмне забезпечення
задля перевірки документів, аби запобігати поширенню коронавірусної інфекції.
Адже пандемія не відступила – кількість хворих зростає. Тому прикордонники закликають
громадян дотримуватися правил епідеміологічної безпеки, а єдиним ефективним виходом у
боротьбі з хворобою є вакцинація. До того ж як в Україні, так і в країнах світу саме для людей, які
пройшли щеплення, діють певні послаблення.
Проте окремі громадяни, наражаючи інших на небезпеку, часом намагаються використати
підроблені Covid-сертифікати, що підтверджують вакцинацію громадян, негативний результат
тестування або одужання від хвороби.
Для посилення заходів з викриття порушників з серпня 2021 року співробітники
Держприкордонслужби використовують програмне забезпечення SafeBorder, розроблене Довірчою
мережею ЄС у співпраці з Міністерством цифрової трансформації України. Власне, це дозволяє
прикордонникам швидко перевіряти чинність документа та його належність відповідній особі, яка
прямує на в’їзд в Україну. Під час сканування QR-коду, який міститься на документі, SafeBorder
демонструє – чи дійсний сертифікат чи ні.
Загалом від початку використання системи прикордонники вже перевірили майже 630 тис.
сертифікатів. У процесі сканування тільки за останні 3 тижні вдалося виявити близько 300
документів, які мали ознаки підробки.
Вкотре наголошуємо, не варто використовувати підроблені документи на державному
кордоні, адже такі незаконні дії передбачають кримінальну відповідальність. Більше того – якщо
наші співгромадяни скористаються підробкою для поїздки за кордон і фальшивку виявлять

правоохоронці країни прямування, то вони також нестимуть відповідальність згідно з
законодавством тієї країни, до якої прямують.
*****************
Telegram-канал «Коронавірус у регіонах» повідомляє: Зеленський відповів на петицію
про примусову вакцинацію
Президент України відповів на петицію про запровадження кримінальної відповідальності
за "примусову вакцинацію". За словами Зеленського, він звернувся до спікера Верховної Ради і
прем'єра з проханням організувати опрацювання викладених у петиції пропозицій. Відповідь
опубліковано на сайті президента.
Петиція з вимогою "терміново ввести кримінальну відповідальність" у вигляді позбавлення
волі терміном від 3 до 5 років за "примусову вакцинацію" була розміщена на сайті президента 12
серпня 2021-го і набрала понад 25 000 підписів, необхідних для розгляду президентом. Автор
закликав прирівняти до поняття "примусова вакцинація" загрози звільненням і недопуск до роботи
невакцинованих співробітників. Він також закликав дати громадянам право самим вирішувати, чи
потрібно їм щеплюватись.

