


Інформаційна довідка щодо питань, пов’язаних з коронавірусом COVID-19 
станом на 26 листопада 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 

Youtube-канал – https://goo.gl/bJszMq 

Сайт – http://moz.gov.ua/ 

https://www.kmu.gov.ua/
https://covid19.gov.ua/
http://www.fb.com/moz.ukr
https://twitter.com/MoH
https://goo.gl/bJszMq
http://moz.gov.ua/


Viber: https://cutt.ly/PWFZJL3 

 

Telegram-канали: 
«Коронавірус_інфо» - https://t.me/COVID19_Ukraine 

«МОЗ» - https://t.me/mozofficial 

Чат-боти - https://t.me/COVID19_Ukraine_Botтаhttps://t.me/ivanmaskbot 

 

ДП «Медичні закупівлі України»  

Телеграм-бот – https://t.me/medpro_ukraine_bot  

Дешборди – https://bi.medzakupivli.com/  

 

Онлайн-платформа з інформацією про лікування COVID-19 - http://covid19.dec.gov.ua/ 

 

Національна служба здоров’я України Facebook - https://www.facebook.com/nszu.care 

сайт: https://nszu.gov.ua 

 

Центр громадського здоров’я України 0 800 505 804 

Facebook - https://www.facebook.com/phc.org.ua 

сайт: https://phc.org.ua 

 

Усе про вакцинацію: https://vaccination.covid19.gov.ua 

Перелік найближчих пунктів/центрів щеплення: https://vaccination.covid19.gov.ua/list 

Тел.: 0 800 60 20 19 

 

Як отримати сертифікат у «Дії»: https://covid19.diia.gov.ua/ 

 

Безкоштовна «гаряча лінія» по е-лікарняним – 1677 

(щоденно з 08 до 22 години) 

 

Міністерство закордонних справ: (044) 238-16-57 https://mfa.gov.ua/ 

- Twitter (https://twitter.com/MFA_Ukraine),  
- Facebook (https://www.facebook.com/UkraineMFA) 
- Telegram (https://t.me/s/uamfa/32) 

 

«ДРУГ» - Добровільна реєстрація українських громадян під час подорожей за кордон:      
044-238-16-57 https://friend.mfa.gov.ua/#/ 

 

Держприкордонслужба України: https://dpsu.gov.ua/ 

0 800 218 808 (багатоканальний номер для безкоштовних дзвінків з мережі фіксованого та 

мобільного зв’язку на території України);  

+38 (044) 527-63-63 (міський номер для дзвінків із України та із-за кордону, згідно з 

тарифами відповідного оператора зв’язку),  

15-98 – багатоканальний номер для безкоштовних дзвінків з мережі фіксованого зв’язку та 

абонентів операторів мобільного зв’язку, тільки на території України. 
 

Посольства України 
 

Велика Британія: (+44) 7-553-483-628 https://uk.mfa.gov.ua 

Іспанія: (+34) 620-641-324 https://spain.mfa.gov.ua/ 

Італія: (+39) 3-519-886-823 https://italy.mfa.gov.ua/ 

Китай: (+86) 13-701-230-647 https://china.mfa.gov.ua/ 

Німеччина: (+49) 3-028-887-116 https://germany.mfa.gov.ua/ 

Польща: (+48) 698-608-837, 503-521-732, 883-176-485, 537-516-463, 510-567-000, 791-013-543, 

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

Франція: (+33) 143-060-737 https://france.mfa.gov.ua/ 
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Офіс Президента відкрив сервіс, що оперативно показує, як поширюється коронавірус в 

Україні. На спеціальній мапі позначені місця, де є підозри і вже підтверджені випадки зараження 

COVID-19, а також де розташовані лікарні, що готові приймати хворих. 

https://public.tableau.com/profile/publicviz#!/vizhome/monitor_15841091301660/sheet0 

https://public.tableau.com/profile/publicviz#!/vizhome/monitor_15841091301660/sheet0


 

Міністерство юстиції України створило Telegram-канал, де надаються актуальні 

юридичні консультації, роз'яснення законодавства України https://t.me/ualegalaid 

 

Щоб привернути увагу молоді до запобіжних заходів і боротьби з COVID-19, у соціальних 

мережах TikTok та Instagram з’явилися аканти «Коронавірус_інфо» (@coronainfoua). Там уже 

запустили челендж #мийруки. 
 

 Телефонні «гарячі лінії» для надання адресної допомоги вразливим верствам 

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

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

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

BD%D1%96%D0%B9.pdf 

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

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

з мобільних у межах України). 

 

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

Ситуація в Україні 
 

В Україні з 12 березня 2020 року запроваджено карантин у зв'язку з протидією 

поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. 
Від 25 березня 2020 року на всій території України діє режим надзвичайної ситуації. 

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

України продовжено до 31 грудня. 

 

 «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.  

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


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 26 листопада в Україні  зафіксовано  

15 936 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 394, 

медпрацівників – 303). 

 

Також за останню добу: 

госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками – 3 208 

летальних випадків – 608 

одужало (особи) – 24 569 

 

Здійснено тестувань за добу – 93 059 в т. ч.: 

методом ПЛР — 45 617 

методом ІФА — 9 141 

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 38 301 

 

За весь час пандемії в країні: 

захворіло (особи) – 3 400 340 

одужало (особи) – 2 877 021 

летальних випадків – 84 149 

проведено ПЛР-тестувань – 15 746 389 

 

 Кількість захворювань в регіонах: 
м. Київ – 1438 випадків; 

Вінницька область – 860 випадків; 

Волинська область – 589 випадків; 

Дніпропетровська область – 1022 випадки; 

Донецька область – 970 випадків; 

Житомирська область – 446 випадків; 

Закарпатська область – 498 випадків; 

Запорізька область – 1075 випадків; 

Івано-Франківська область – 313 випадків; 

Київська область – 714 випадків; 

Кіровоградська область – 182 випадки; 

Луганська область – 182 випадки; 

Львівська область – 850 випадків; 

Миколаївська область – 475 випадків; 

Одеська область – 832 випадки; 

Полтавська область – 953 випадки; 

Рівненська область – 611 випадків; 

Сумська область – 688 випадків; 

Тернопільська область – 363 випадки; 

Харківська область – 590 випадків; 

Херсонська область – 289 випадків; 

Хмельницька область – 681 випадок; 

Черкаська область – 548 випадків; 

Чернівецька область – 261 випадок; 

Чернігівська область – 506 випадків. 



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

Севастополя відсутні. 



 
За минулу добу 25 листопада 2021 року вакциновано проти COVID-19 – 273 875 людей. 

Одну дозу отримали 81 516 людей, повністю імунізовані – 192 359 людей. 

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 164 651 людину, з них отримали одну дозу – 

13 164 649 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 610 359 людей. Загалом 

проведено 23 775 008 щеплень. 

88,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної 

дози антиковідної вакцини. 

 

Ситуація в світі 

 

- 222 країни та територій світу зіштовхнулись з хворобою викликаною вірусом COVID-19, 

яку ВООЗ оголосила, як «пандемія». 
- Наразі у світі зареєстровано 260 452 888 випадків COVID-19, зокрема 5 202 456 смертей, 

одужали 235 411 561 осіб. 

- У трійці країн-лідерів за числом заражених: США – 48 999 737 випадки, Індія – 

34 555 431, Бразилія – 22 055 608. 

- У 184 країнах світу введено понад 7.84 млрд доз вакцини проти коронавірусу.  
- За даними дослідження в реальних умовах, вакцини Pfizer-BioNTech і Oxford-AstraZeneca 

ефективні проти штаму коронавірусу Delta. 

- Держави «Великої сімки» нададуть до кінця 2022 року 2,3 млрд доз вакцини від 

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

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

Євросоюзу з 1 липня поточного року. 

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

вакцинацію в додатку «Дія» відповідають європейським. 



 - 29 жовтня Управління з контролю за якістю продуктів та медикаментів США (FDA) 

дозволило застосування вакцини проти COVID-19 виробництва Pfizer/BioNTech для дітей від 5 до 

11 років. 

- 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. 

 - Хорватія з 6 листопада посилила обмеження через сплеск випадків коронавірусу.  

- США з 8 листопада відкрили кордони для вакцинованих туристів.  

- з 8 листопада Євросоюз вилучив Україну із «зеленого списку» для подорожей. Але 

залишаються відкритими для подорожей вакцинованих від коронавірусу українців:  Австрія, Кіпр, 

Естонія, Хорватія, Нідерланди, Данія, Чехія, Франція, Ірландія, Іспанія, Бельгія, Латвія, Швеція та 

Словаччина.  

 - Індія з 15 листопада почала приймати іноземних туристів, проте лише повністю 

вакцинованих, а також дотримуватися усіх протоколів щодо пандемії і здати тест на коронавірус 

упродовж 72 годин після прильоту. 

- Норвегія з 26 листопада посилює правила в’їзду і закликає відмовитися від рукостискань. 

Усі люди віком від 16 років повинні зареєструватися на урядовому веб-сайті принаймні за три дні 

до в’їзду в країну. Людям без підтвердження можуть відмовити у в'їзді 

- Словаччина з 22 листопада вводила локдаун для невакцинованих громадян. 

- У Канаді з 30 листопада особи, які пройшли повний курс щеплень китайською COVID-

вакциною Sinovac (CoronaVac) зможуть подорожувати до Канади без обов’язкового карантину. 

- Іспанія з 22 листопада обмежила можливість поїздок для українців з негативним тестом, 

але для вакцинованих можливість туристичних мандрівок зберігається. 

- У Чехії з 22 листопада ресторани, заклади культури та спорту, заклади сфери надання 

послуг, будь-які масові заходи, серед яких весілля та похорони, зможуть відвідувати лише 

вакциновані громадяни та ті, які мають довідку про перенесену протягом останніх 180 днів 

хворобу. Невакцинованим заборонено перебувати навіть на відкритих терасах ресторанів.  

- Австрія з 22 листопада ввела локдаун. Крім того з 6 грудня буде скорочено термін дії 

сертифікатів про вакцинацію іноземців до 270 днів. 

- У Греції з 6 грудня запровадять карантинні обмеження, зокрема носити захисні маски для 

обличчя на всіх робочих місцях, до обмежених місць належать закриті зони в барах, ресторанах, 

кінотеатрах та музеях. Додаткові обмеження щодо кількості осіб також були введені в судах і 

місцях культури. 

- Нідерланди з 24 листопада повернули соціальне дистанціювання у 1,5 метра, за 

порушення штраф 95 євро.  

- Латвія з 6 грудня запроваджує обов’язкове тестування на COVID-19 на робочому місці 

щонайменше двічі на тиждень. 

- У Німеччині з 24 листопада почали діяти ковідні обмеження для поїздок громадським 

транспортом ("перехворів", "щеплений", "протестований"). Крім того запроваджується і в офісах. 

Крім того Берлін з 27 листопада запроваджує суттєві обмеження в багатьох сферах суспільного 

життя для невакцинованих жителів і гостей німецької столиці.  

- З 22 січня Сполучені Штати вимагатимуть, щоб усі без винятку іноземці, які в'їжджають 

до країни, були вакциновані від COVID-19. 

- Чехія з опівночі 26 листопада оголосити надзвичайний стан, який діятиме 30 днів. 

- Португалія з 1 грудня запроваджує нові карантинні обмеження, зокрема повернення 

обов’язкового носіння маски у приміщеннях, для відвідування ресторанів, кінотеатрів та 

бронювання готелів необхідно буде показувати COVID-сертифікат із довідкою про вакцинацію. 

Окрім цього, навіть вакциновані матимуть робити тест на коронавірус перед відвідуванням 

лікарень, а також масових заходів та спортивних подій. Також тести перевірятимуть у іноземців, 

які прибувають до країни. 

 

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

 

Новини законодавства 

 



17 листопада 2021 року Кабінету Міністрів України прийняв постанову  № 1201 «Про 

внесення змін до переліку товарів (у тому числі лікарських засобів, медичних виробів та/або 

медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання 

виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, операції з 

ввезення яких на митну територію України та/або операції з постачання яких на митній 

території України звільняються від оподаткування податком на додану вартість» 

Кабінет Міністрів України постановляє: 

1. Внести до переліку товарів (у тому числі лікарських засобів, медичних виробів та/або 

медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання 

виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, операції з ввезення 

яких на митну територію України та/або операції з постачання яких на митній території України 

звільняються від оподаткування податком на додану вартість, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 20 березня 2020 р. № 224 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 26, ст. 971, 

№ 33, ст. 1113, № 60, ст. 1903). 

2. Міністерству охорони здоров’я у тримісячний строк розробити та затвердити Порядок 

підтвердження цільового використання обладнання для виробництва вакцин та лікарських засобів, 

необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, 

локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-

19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 

 

17 листопада 2021 року Кабінету Міністрів України прийняв постанову  № 1194 «Про 

внесення зміни до плану заходів з виконання Державної програми стимулювання економіки 

для подолання негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо 

запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на 2020—2022 роки» 

Кабінет Міністрів України постановляє: 

Внести до плану заходів з виконання Державної програми стимулювання економіки для 

подолання негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо запобігання 

виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2, на 2020—2022 роки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 

травня 2020 р. № 534 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 55, ст. 1701). 

 

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

Новини Уряду  
 

Денис Шмигаль на Луганщині: В Україні є всі можливості для щеплення проти 

COVID-19 та вакцини, визнані у світі 

Під час робочої поїздки в Луганську область Прем’єр-міністр Денис Шмигаль ознайомився 

з роботою Центру масової вакцинації проти COVID-19 в приміщенні Сєвєродонецького міського 

палацу культури. Очільника Уряду супроводжували Віце-прем’єр-міністр — Міністр з питань 

реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук і голова Луганської обласної 

державної адміністрації — керівник обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай. 

Як повідомили Прем’єр-міністру, у центрі масової вакцинації населення загалом щеплено 

понад 24 тисячі людей. Заклад працює щоденно, без вихідних та святкових днів. 

«Сьогодні ми обговорили з головою військово-цивільної адміністрації питання 

забезпечення комфорту вакцинації й ПЛР-тестувань на пунктах пропуску. Ми закликаємо всіх 

українців, незалежно від того, перебувають вони на контрольованих чи тимчасово окупованих 

територіях, вакцинуватися проти COVID-19. Для цього є всі можливості та всі вакцини, які 

визнаються у світі. Вакцинація — це ключовий елемент боротьби з пандемією та важливий 

елемент збереження життя та здоров’я», — зазначив Денис Шмигаль. 

Очільника Уряду поінформували, що в центрі масової вакцинації щодня є можливість 

щепити 1 тисячу людей. У закладі наявні вакцини Pfizer/BioNTech, CoronaVac і Moderna. 

 



Уряд націлений на те, щоб українці були серед найперших, хто матиме доступ до 

інноваційних та ефективних лікарських засобів. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис 

Шмигаль під час засідання Уряду. 

24 листопада Кабінет Міністрів України розширив перелік медикаментів, які 

застосовуються для лікування COVID-19. 

«Це дозволить оперативно взаємодіяти та вести перемовини зі світовими виробниками 

щодо поставки лікарських засобів із високою ефективністю, та які перебувають на фінальних 

стадіях досліджень. Адже коли препарати виходять на ринок, виробники як правило вже мають 

домовленості на поставки ліків до інших країн», — зазначив Денис Шмигаль. 

Крім того, Уряд затвердив порядок використання 150 млн грн субвенції місцевим 

бюджетам на закупівлю кисневих станцій. За словами Прем’єр-міністра, відповідна програма 

спрямована на те, щоб збільшити кількість ліжкомісць із централізованою подачею кисню. 

 

З 18 листопада червоний рівень епідемічної небезпеки діятиме на території Вінницької 

області. 

На території Вінницької  області  з 00 год. 00 хв. 18 листопада встановлено червоний рівень 

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

питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 15 листопада. 

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

України Ігор Кузін, в регіоні спостерігається перевищення ознак епідемічної небезпеки за двома 

ознакам. Зокрема, кількість госпіталізованих пацієнтів з підтвердженими та підозрілими 

випадками коронавірусної інфекції протягом останніх семи днів на 100 тис. населення, що 

становить 78,3 – 83,3 та коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19, що коливається в 

межах 22-23,1%.  

Таким чином, за результатами заслуханих доповідей та з урахуванням обговорення 

Комісією ТЕБ та НС вирішено встановити з 00 годин 00 хвилин 18 листопада 2021 р. червоний 

рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Вінницької області. 

В регіоні застосовуватимуться обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для 

даного рівня епідемічної небезпеки. 

Голові ОДА доручено забезпечити дотримання відповідних обмежувальних 

протиепідемічних заходів. 

Зазначається, що червоний рівень епідемічної небезпеки діє в таких областях: 

з 12 листопада в Черкаській області,  

з 8 листопада на території Волинської області,  

з 1 листопада в Києві,  

з 30 жовтня в Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, 

Хмельницькій та Чернігівській областях,  

з 26 жовтня в Рівненській та Миколаївській областях,  

з 23 жовтня в Сумській області,  

з 18 жовтня в Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях,  

з 15 жовтня в Херсонській області.  

 

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 будь-

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

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

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

перетину кордону), 
- негативний результат експрес-тесту на визначення 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 ПЛР-

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

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

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

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

для використання у надзвичайних ситуаціях. 

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

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

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

КПВВ. 

Новими правилами визначається можливість одночасного встановлення по всій території 

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

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

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

14 днів — більше ніж 75; 

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

реакції та експрес-тесту на визначення 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. 

Також  ухвалено зміни щодо міжрегіональних перевезень автомобільним транспортом 

Відповідальність за наявність документу про щеплення або негативного тесту на COVID-19 

під час поїздок автомобільним транспортом між регіонами, за виключенням легкових автівок, 

покладається на пасажирів.  

Зміни передбачають, що під час поїздок автомобільним транспортом між регіонами 

відповідальність за наявність таких документів покладається на пасажирів.  

Стосуються правили як і регулярних та нерегулярних перевезень у міжобласному та 

міжнародному сполученнях.  

Не поширюється ця норма на перевезення легковими автомобілями, якщо кількість 

пасажирів там не більше п’яти (без врахування дітей до 14 років). Водночас, дозволяється більша 

кількість пасажирів за умови, що вони є членами однієї сім’ї.  

Водночас, перевізник зобов’язаний проінформувати пасажирів про те, що у них має бути 

один із необхідних документів.  

Під час перевезень у залізничному та авіатранспорті відповідальність за наявність 

відповідних документів у пасажирів несе перевізник.  

Як і раніше, норма щодо наявності документу про щеплення або негативного результату 

тестування не поширюються на неповнолітніх.   

Відсутність документу про щеплення або негативного тесту у пасажира тягне за собою 

відповідальність відповідно до статті 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

Йдеться про штраф від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 

від 17 000 до 34 000 гривень.  

24 листопада на засіданні Уряду внесені зміни до постанови №1236, які змінюють умови 

адаптивного карантину в Україні, які стосуються правил роботи установ і закладів в «жовтій» зоні 

(сертифікат обов’язковий для працівників і відвідувачів). 

Громадські заклади, заклади культури, спортзали тощо можуть працювати за умови 

вакцинації усього персоналу принаймні однією дозою, або наявності результату тесту чи 

сертифікату про одужання. Це правило також стосується і відвідувачів. 

Змінено й термін дії жовтого сертифіката про отримання першої дози щеплення проти 

COVID-19. Якщо раніше він був дійсний протягом 120 днів, то тепер обмежений терміном у 30 

днів. 

Працівники закладів зобов’язані не лише візуально перевіряти наявність сертифіката, але й 

зчитувати смартфоном QR-код. Штраф за неналежну перевірку – від 34 до 170 тисяч гривень. 

 

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

Новини столиці   

За минулу добу кількість киян, які захворіли на коронавірус, збільшилась на 1 438 осіб. 

Загальна кількість підтверджених випадків у столиці станом на 26 листопада – 294 563. 



   
 

Віталій Кличко знову закликав киян та всіх українців вакцинуватися і показав, як 

щеплюють мешканців столиці (+фото, відео) 

Мер Києва Віталій Кличко закликав киян та всіх українців вакцинуватися від коронавірусу 

та показав, як щеплюють мешканців столиці. Відео з одного з центрів вакцинації, що працює на 

базі Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги 

№ 2» Подільського району, мер оприлюднив на своїй сторінці у Facebook. 

Віталій Кличко підкреслив, що ситуацію із розповсюдженням коронавірусу в столиці 

вдалося дещо стабілізувати. І на це, як зазначають медики, вплинули запроваджені обмеження. Та, 

зокрема, те, що кияни почали масово вакцинуватися. 

«Київ залишається лідером за темпами вакцинації в Україні. Загалом від початку кампанії в 

столиці зробили майже 3 мільйона щеплень. Із них першу дозу вакцини отримали більш як півтора 

мільйона людей. Повністю імунізовані (двома дозами) – понад 1 мільйон 400 тисяч мешканців 

міста. Тільки минулої доби в Києві зробили майже 32 тисячі щеплень», – повідомив Віталій 

Кличко. 

Він нагадав, що у столиці працюють 157 пунктів вакцинації. А також 21 міні‑вакцинальний 

центр на базі Центрів первинної медико-санітарної допомоги та 63 мобільні бригади. Також від 

початку вакцинальної кампанії був відкритий центр щеплень на території Міжнародного 

виставкового центру. А з осені почали працювати тимчасові вакцинальні центри і в ТРЦ. Сьогодні 

їх 45. 

 

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

Новини регіонів 

 

Станом на 26 листопада, згідно з інформацією Міністерства охорони здоров'я, Київ та 18 

областей знаходиться в «червоному» рівні епідемічної небезпеки, 2 області знаходиться в 

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

епідемічної небезпеки 



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

Новини органів державної влади 

 

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє: З 9 грудня нещеплені від COVID-

19 держслужбовці та соцпрацівники відстороняються від роботи 

З 9 грудня 2021 року набирає чинності наказ Міністерства охорони здоров'я України № 

2393 від 1 листопада 2021 року, який розширив перелік організацій, співробітники яких мають 

обов’язково щепитися проти COVID-19. 

Згідно з наказом, крім освітян та працівників центральних та місцевих органів влади, 

обов’язковій вакцинації проти коронавірусу на період дії карантину підлягають співробітники: 

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

органів виконавчої влади; 

- установ і закладів, що надають соціальні послуги, закладів соціального захисту для дітей, 

реабілітаційних закладів; 

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

що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 4.03.2015 року № 83. 

Працівники вищезазначених установ, які на 9 грудня не матимуть документа про щеплення 

принаймні однією дозою антиковідної вакцини, сертифіката чи довідки про одужання від COVID-

19 або довідки про протипоказання до щеплення, будуть відсторонені від роботи без збереження 

заробітної плати.  

Контроль за допущенням до роботи тільки тих працівників, які мають документи про 

щеплення чи протипоказання до вакцинації, покладається на керівника підприємства. 

Якщо працівник ухиляється або відмовляється від отримання щеплення, то керівник має 

проінформувати його про правові наслідки таких дій та відсторонити його від виконання 

професійних обов’язків. Для цього керівник складає відповідний акт та видає наказ або 

розпорядження, яке обов’язково надають для ознайомлення особі, яку відсторонюють.  

Важливо, що звільняти працівника через відсутність щеплення незаконно. Для цього 

відсутні правові підстави.  



Щойно працівник отримав принаймні одне щеплення проти COVID-19, то підстав для 

продовження його відсторонення від роботи немає. Працівник має бути допущений до роботи.   

Якщо під час перевірки уповноважений орган виявляє, що на підприємстві працюють 

особи, які ухиляються або відмовляються від щеплення, він складає акт про порушення статті 44-3 

Кодексу України про адміністративні правопорушення «Порушення правил щодо карантину 

людей».  

Відповідальність за порушення вказаної статті для керівника підприємства складає від 34 

тисяч гривень. 

Як нагадали у відомстві, держслужбовці та соціальні працівники, а також співробітники  

стратегічно важливих підприємств можуть щепитися від COVID-19 організовано або 

індивідуально у зручному для них пункті чи центрі вакцинації. Детальний перелік та контакти 

пунктів та центрів на vaccination.covid19.gov.ua/list. 

 

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє: Чи можна мені вакцинуватися? 

Лікарі відповідають 

За даними жовтневого опитування, проведеного на замовлення ЮНІСЕФ, майже чверть 

українців, які не бажають вакцинуватися від COVID-19, вважають, що мають медичні 

протипоказання до щеплення від коронавірусної хвороби. Насправді людей з протипоказаннями 

до вакцинації менше ніж 1% від дорослого населення України, адже щеплення повністю 

протипоказане лише тим, хто мав важку алергічну реакцію на першу дозу вакцини чи на один із її 

компонентів.  

Втім, люди, які мають супутні хвороби, часто бояться щепитися через те, що вважають, що 

вакцина може їм зашкодити. Це неправда. Ми зібрали експертні думки провідних профільних 

лікарів, які розвіють такі сумніви. 

«Усім людям, які мають серцево-судинні захворювання, потрібно вакцинуватись від 

COVID-19, адже хвороба в них протікає значно важче та може дати дуже серйозні ускладнення», – 

запевняє Віра Горбачова, кардіолог, кандидат медичних наук та завідувач діагностичного відділу 

Центру інноваційних медичних технологій Національної академії наук України. 

Це стосується, зокрема й ішемічної хвороби, і серцевої недостатності, і вроджених вад 

серця. Пацієнти з такими захворюваннями більше схильні до інфікування та важкого перебігу 

хвороби. Коронавірусна інфекція, за словами лікарки, впливає на серце й судини різними 

механізмами, наприклад прямо пошкоджує серце. 

Так само треба щепитися людям із цукровим діабетом та ендокринними захворюваннями, 

адже коронавірусна хвороба може бути для них вкрай небезпечною. 

«Люди з хронічними ендокринними захворюваннями потребують захисту від COVID-19. За 

моїми спостереженнями, люди з цукровим діабетом свідомі й вакцинуються», – каже Оксана 

Марусин, ендокринолог вищої категорії, кандидат медичних наук, головний експерт з 

ендокринології департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА. 

Лікарка каже, що переконати щепитися людей із захворюваннями щитовидної залози, 

значно важче. Адже ті помилково вважають, що аутоімунні захворювання є абсолютним 

протипоказанням.   

«Це неправда. Щодня отримую по кілька дзвінків від таких пацієнтів із проханням про 

консультацію. Звичайно, всім рекомендую вакцинуватись», – говорить вона. 

Не менш важливо щепитися людям з онкологічними хворобами, адже вони мають дуже 

високий ризик померти внаслідок ускладнень COVID-19. 

«Щеплення від COVID-19 є пріоритетним для пацієнтів, які мають діагноз “онко”... Ризик 

померти від онкології в наших пацієнтів значно менший, ніж ризик померти від ускладнень, які 

може спричинити в них коронавірусна хвороба», – розповідає Олександр Стаховський, онколог-

хірург-уролог вищої категорії Національного інституту раку, доктор медичних наук. 

Онколог пояснює, що щепитися можна як в активній фазі захворювання, так і тим, у кого 

ремісія. Тим пацієнтів, які проходять хімієтерапію, слід порадитися зі своїм лікарем, коли саме 

краще щепитися, щоб вакцинація дала оптимальний захист. Для таких випадків Національна 

технічна група експертів з імунопрофілактики розробила спеціальні рекомендації. 



Захистіть себе від важкої хвороби. Запишіться на щеплення до зручного пункту чи центру 

вакцинації. Перелік та контакти пунктів та центрів на vaccination.covid19.gov.ua/list або за 

телефоном 0 800 60 20 19. 

 

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє: Найкращий спосіб захиститися 

від COVID-19 – отримати дві дози вакцини. На цьому наголосив перший заступник Міністра 

охорони здоров’я України Олександр Комаріда під час підсумкового брифінгу за результатами 

робочої поїздки на Черкащину.  

«Нині ми вийшли на плато захворюваності на COVID-19 в Україні. Вперше від 30 вересня 

завантаженість ковідних ліжок упала нижче 65%. Та разом із тим, на жаль, знизився рівень охочих 

вакцинуватися, а так не має бути», – зауважив перший заступник міністра. 

За його словами, нині є значна кількість пропущених щеплень другими дозами: 

«У нас понад 150 тис. випадків, коли не приходять вакцинуватися вдруге. Я переконливо 

прошу: будь ласка, не забувайте про друге щеплення, адже тільки тоді вакцина може гарантувати 

найкращий захист». 

Під час візиту Олександр Комаріда відвідав ПрАТ «Азот», підприємство, що забезпечує 

киснем Черкаси й область: 

«Ми щиро вдячні компанії за небайдужу позицію стосовно протидії коронавірусу. Завдяки 

«Азоту» Черкащина отримувала близько 600 тонн кисню для хворих на ковід безоплатно». 

Також він побував в одній з найбільших фармацевтичних корпорацій України – «Юрія-

Фарм». У Черкасах компанія має не лише виробничі потужності, але й таку інноваційну форму 

роботи, як хемотека – виготовлення ліків індивідуально для кожного пацієнта відповідно до 

рецептів, виданих лікарем. 

Заступник міністра ознайомився з роботою Черкаської обласної дитячої лікарні та від імені 

МОЗ нагородив завідувача центра реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи 

Тетяну Ліву та заступника директора з технічних питань Михайла Тарана подяками за сумлінну 

роботу. Олександр Комаріда оглянув палати, які лікарня готова розгортати для дітей у разі 

можливої наступної хвилі ковіду. Блок таких палат є ізольованим від решти приміщень, кожна 

палата забезпечена киснем та оснащена всім необхідним для комфортного перебування та 

швидкого одужання маленьких пацієнтів. 

Також Олександр Комаріда поспілкувався з колективом тимчасового інфекційного 

стаціонару, розгорнутого у приміщенні колишнього пологового будинку. 

«Такі зустрічі з колективами медзакладів є дуже корисними і дають змогу дізнатися, як 

міністерство може допомогти на місцях. Ми обговорили важливі питання – забезпеченість ліками, 

заробітні плати – і готові працювати над упровадженням нових підходів для більш ефективної 

протидії коронавірусу в області та по всій країні», – сказав заступник міністра. 

 

Фонд соціального страхування України повідомляє: Галузь охорони здоров'я стала 

найбільш небезпечною через пандемію COVID-19 

Майже 74% осіб, які постраждали внаслідок нещасного випадку під час виконання 

посадових обов’язків за підсумками ІІІ кварталів 2021 року, є працівниками галузі охорони 

здоров’я. Більшість з них постраждали через гостре професійне захворювання на COVID-19. 

Загалом упродовж 9 місяців 2021 року Фондом соціального страхування України 

зареєстровано 9 861 потерпілого від нещасних випадків/гострих професійних захворювань на 

виробництві, на якого складено акти за формою Н-1/П (підтверджено зв’язок із виробництвом). 

З них 7 270 осіб є працівниками закладів охорони здоров’я, з яких 7 105 – постраждали 

внаслідок інфікування коронавірусом SARS-CoV-2. 

Серед постраждалих внаслідок нещасних випадків усіх видів за цей період найбільше 

медичних сестер і братів – 1 968 осіб. Також серед найбільш небезпечних професій сімейні лікарі 

(609 постраждалих), молодші медичні сестри та брати з догляду за хворими (554), молодші 

медичні сестри і брати (461) і сестри та брати медичні стаціонару (374). 

Схожий розподіл спостерігався також за підсумками 2020 року. До початку пандемії 

медичні професії не входили до переліку найбільш небезпечних за час ведення ФССУ обліку 

нещасних випадків та профзахворювань. 



Як нагадали у відомстві, випадки захворювання працівників закладів охорони здоров’я на 

COVID-19 внаслідок виконання посадових обов'язків є гострими професійними захворюваннями 

та вважаються нещасними випадками на виробництві. 

У разі настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання ФССУ 

здійснює для потерпілих такі виплати: 

1) допомогу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або 

встановлення інвалідності; 

2) одноразову допомогу в разі стійкої втрати професійної працездатності або смерті 

потерпілого; 

3) щомісячну страхову виплату в разі часткової чи повної втрати працездатності, що 

компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого; 

4) страхову виплату потерпілому у розмірі його середньомісячного заробітку при 

тимчасовому переведенні його на легшу нижчеоплачувану роботу; 

5) щомісячну страхову виплату особам, які мають на неї право в разі смерті потерпілого; 

6) відшкодування вартості ритуальних послуг, пов’язаних з похованням. 

Крім того, у разі настання страхового випадку за кошти Фонду здійснюється надання 

медичних і соціальних послуг. Зокрема, фінансується лікування всіх прямих наслідків страхового 

випадку до відновлення здоров’я або упродовж усього життя потерпілого у разі визначеної в 

цьому потреби, проходження курсу оперативної реабілітації на базі санаторно-курортних закладів, 

проведення досліджень, здійснення оперативних втручань, ендопротезування, протезування, 

забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення тощо. 

 

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє: Коронавірусна хвороба COVID-

19 впливає на організм людини з різних сторін.  

І хоча у першу чергу йдеться про вплив на дихальні шляхи, серцево-судинна система також 

перебуває під прицілом COVID-19.  

Вже відомо, що пацієнти, які до інфікування COVID-19, мали проблеми із серцево-

судинною системою, є більш вразливими до тяжкого перебігу коронавірусної хвороби чи смерті. 

Водночас, часто проблеми із серцево-судинною системою розвиваються  у пацієнтів через 

COVID-19, які до цього їх не мали. 

Дослідження свідчать, що проблеми із серцево-судинною системою виникають у близько 

20% госпіталізованих хворих на COVID-19 (https://cutt.ly/0TXE1Fy).  

Зокрема, захворювання спричиняє ушкодження міокарда і порушення функції серця. 

Йдеться про вплив на серцевий м’яз, що спричиняє запалення міокарда, а у важких випадках – 

утворює навіть рубці (https://cutt.ly/3TXE3e4).  

Окрім того, запалення міокарда може спричиняти так званий “цитокіновий шторм”. 

Останній – потенційно летальна реакція імунної системи.  

Наразі ще тривають дослідження щодо того, як саме коронавірусна інфекція спричиняє 

розвиток  міокардиту та є частою причиною серцевої недостатності.  

До прикладу, якщо у хворого є запалення легень, то правий шлуночок серця (одна із 

чотирьох камер серця) повинен працювати більш інтенсивно, щоб доставити кров до легень. Як 

наслідок, COVID-19 може спричинити правосторонню серцеву недостатність.  

Також коронавірусна хвороба може викликати запалення в оболонці кровоносних судин, 

які транспортують кров по всьому тілу. Це може призвести до утворення тромбів та підвищенню 

ризику ішемії чи інсульту, зменшенню рівню кисню в крові (https://cutt.ly/6TXRtsK). 

Окрім того, під час зниження рівню кисню в крові (коли сатурація падає дуже низько) 

серцевий м’яз більше не отримує достатньо його від легень, відбувається подальше пошкодження 

серця.  

Єдиною можливістю уникнути тяжкого перебігу коронавірусної хвороби та смерті є 

вакцинація. Саме вакцинація рятує життя від вірусу, який призводить до пошкодження  різних  

систем та органів людини. Знайти найближчий пункт щеплення можна за посиланням: 

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

 

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє: Серед ускладнень коронавірусної 

хвороби COVID-19 дослідження все частіше називають тромбоз.  



Ознаки, симптоми та фактори ризику 

Для початку варто розібратись, про що йдеться. Тромбоз – це стан, за якого у людини 

утворюються згустки крові в судинах, тобто тромби. Залежно від місця їх утворення, тромбоз 

може бути – венозний чи артеріальний.  

Найчастіше тромби утворюються у глибокій вені ноги та можуть пересуватись по 

кровоносним судинам  й потрапляти у легені (тромбоемболія легеневої артерії - ТЕЛА).  Тромбоз 

глибоких вен та ТЕЛА  потенційно можуть призвести до смерті. 

Симптоми тромбозу: 

- біль і/або чутливість у литці або стегні 

- набряк ноги стопи або щиколотки 

- почервоніння і/або помітна зміна кольору тіла 

Задишка, часте дихання, біль у грудях, швидкий пульс, запаморочення і/або втрата 

свідомості можуть бути ознаками та симптомами тромбоемболії легеневої артерії.  

Фактори ризику утворення тромбів: 

- куріння 

- вживання протизаплідних пігулок 

- варикозне розширення вен 

- малорухливий спосіб життя 

- ожиріння 

- вагітність 

- вживання алкоголю тощо.  

Крім того, до факторів утворення тромбів відноситься тривале перебування на лікарняному 

ліжку, хірургічні операції, онкологічні захворювання, випадки тромбозів у родині. 

Зв’язок із COVID-19  

Наразі все частіше з’являються наукові підтвердження про порушення функції згортання 

крові, яка призводить до утворення тромбів, у хворих на COVID-19. Окремі дослідження 

стверджують, що тромбоемболія легеневої артерії наявна у більше половини померлих внаслідок 

COVID-19 (https://cutt.ly/6TG1qOb).  

Ще одне дослідження, яке провели у Франції та Нідерландах, свідчить, що близько 20-30% 

пацієнтів, які важко перенесли коронавірусну хворобу, мають тромботичні ускладнення 

(https://cutt.ly/fTG1t18). 

Попри те, що питання утворення тромбів у хворих на COVID-19 досі вивчається, методи 

його лікування та профілактики є доказовими та відомі лікарям.  

У будь-якому разі, тромбоз у хворих на COVID-19 – доволі поширене явище, яке може 

мати незворотні наслідки для життя людини. 

 

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє: Вчасне виявлення випадків 

захворювання на COVID-19 – важлива складова боротьби із коронавірусною хворобою  

Наразі в Україні доступні два типи тестування на COVID-19: 

- методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР-тест), 

- експрес-тест на антиген. 

Обидва види тестування дають змогу виявити активну інфекцію.  

Для проведення ПЛР-тесту беруть мазок із носоглотки й ротоглотки. Вказаний вид 

тестування застосовують на початку захворювання, найбільша їх чутливість між 7 та 14 днями 

після інфікування. Зазвичай, результат можна отримати через добу після забору матеріалу. 

Тестування методом ПЛР наразі є найбільш точним методом діагностики COVID-19.  

Для експрес-тесту на антиген також беруть мазок із носоглотки чи ротоглотки. 

Найефективніше такі тести використовувати на початкових стадіях захворювання. Результати 

дослідження можна отримати вже за 15 хвилин.  

Важливо розуміти, що ні ПЛР-тест, ні експрес-тест на антиген не визначає наявність 

антитіл до COVID-19 в організмі, тому його не варто плутати із тестом методом ІФА.  

Тест методом імуноферментного аналізу (ІФА) допомагає визначити ознаки постінфекції 

на основі дослідження венозної крові. Таким чином, ІФА-тест виявляє імунну реакцію на вірус – 

тобто рівень антитіл. Метод ІФА-тестування визначає імуноглобуліни двох типів: IgM і IgG. 



Перші вказують на гостру фазу захворювання, другі – на те, що людина перехворіла та вже має 

антитіла до коронавірусної хвороби.  

Звертаємо увагу, що наявність антитіл до коронавірусу, який спричиняє COVID-19, вказує, 

що людина раніше контактувала з вірусом, але не є ознакою хвороби. Виявлення антитіл не 

гарантує наявності імунітету до всіх штамів вірусу SARS-CoV-2 та не є підставою для відмови від 

вакцинації. На сьогодні невідомо, яким має бути рівень антитіл для захисту та як довго вони 

зберігаються. 

Для підтвердження діагнозу «COVID-19» використовується ПЛР-тест. Винятком є випадки 

встановлення діагнозу пацієнту, який відповідає визначенню підозрілого або ймовірного випадку. 

Для них достатньо проведення експрес-тесту на визначення антигену. 

Важливо, що жоден із тестів не є обов’язковим перед проведенням вакцинації. У першу 

чергу, йдеться про тест на визначення антитіл. Жодні дослідження не визначають, скільки саме 

людина повинна мати антитіл, щоб повторно не захворіти на COVID-19 та не бути 

госпіталізованою. Тест на наявність антитіл може лише показати їх наявність або відсутність, але 

він жодним чином не дасть відповідь на запитання, чи захворіє людина знову або як саме перенесе 

коронавірусну хворобу.  

Наразі у продажу також є експрес-тести на COVID-19, які можна зробити вдома. Вони 

також визначають антиген вірусу COVID-19 у зразку мазка з носоглотки. Проте такі тести не є 

валідними для доступу, наприклад, до громадських місць чи поїздок у громадському транспорті. 

Причин на це декілька. Основні – відсутність впевненості в правильності проведення тестування 

та відповідно його результату, неможливість перевірити, чиї зразки використовуватись для 

проведення тестування в домашніх умовах.  

Як нагадали у відомстві, що безоплатному тестуванню на COVID-19 наразі підлягають не 

лише пацієнти, у яких є підозра на коронавірусну хворобу. 

Затвердженні МОЗ стандарти вказують, що ПЛР-тестування на COVID-19 лікар 

обов’язково має призначати: 

- особам із підозрою на COVID-19; 

- особам з ознаками інших ГРВІ; 

- особам з ознаками вірусної пневмонії; 

- пацієнтам із позагоспітальною пневмонією; 

- контактним особам при появі симптомів, які не виключають COVID-19. 

Першим трьом категоріям ПЛР призначають за умови, що їм не проводився скринінговий 

швидкий тест на визначення антигену SARS-CoV-2. 

Направлення на безкоштовне тестування зобов’язаний надати сімейний лікар. 

 

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

країнах, рекомендована вакцинація від COVID-19 для дітей 12+! Потурбуйтеся про їхній 

захист! Для дітей 12+ рекомендовано використовувати вакцину Comirnaty від Pfizer/BioNTech. 

Для того, щоб вакцинувати, батьки чи опікуни мають надати лікарю документи, що 

підтверджують наявність у дитини усіх обов’язкових рутинних щеплень. Вакцина Comirnaty від 

Pfizer/BioNTech безпечна і пройшла усі необхідні дослідження для дітей віком 12-17 років. 

Запишіться на вакцинацію уже сьогодні! Перелік найближчих пунктів/центрів щеплення 

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

 

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє: Ігор Кузін про змішування 

вакцин проти COVID-19: Можна використовувати лише дозволені комбінації 

Вакцинація має бути доказовою, а використання бустерних або додаткових доз повинно 

чітко регулюватися. Про це заступник міністра охорони здоров’я – головний державний 

санітарний лікар України Ігор Кузін розповів в інтерв’ю виданню Главком  

“Я б радив все ж таки дотримуватися вимог доказової медицини – використовувати 

комбінації, які довели свою безпечність. Наразі змішування дозволено мРНК-вакцин (Pfizer, 

Moderna). Також можна змішувати векторні з мРНК. Наприклад, перша доза AstraZeneca, а друга 

вакциною мРНК. Якщо ж є вакцинація CorovaVac, то коли після першої дози цієї вакцини 

робиться друга доза якоюсь альтернативною, то це якийсь експеримент над собою. Я не раджу 

такого робити, бо це не відповідає протоколам та інструкціям”, – сказав Ігор Кузін. 

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


Наразі статистики випадків змішування недозволених комбінацій вакцин немає, адже в 

електронній системі охорони здоров’я можна бачити лише загальну кількість проведених 

щеплень. Доступ до персональної інформації, зокрема про вид вакцини, є лише у лікаря, який 

лікує пацієнта, або у вакцинальної бригади, яка проводить щеплення. Але, якщо такі випадки 

мають місце, то це є порушенням. І відповідатиме за це медпрацівник, який проводить щеплення, 

знаючи, що людина вакцинувалася до цього іншим типом вакцини. 

МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання 

дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних. 

При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному 

лікарю або до контакт-центру МОЗ  за номером 0 800 60 20 19 

Переглянути актуальний перелік пунктів щеплень і центрів масової вакцинації та обрати 

найближчий можна за посиланням.   

 

 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. 

https://diia.gov.ua/


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

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

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

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

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

Оберіть місце, в якому ви хочете вакцинуватися. 
Перевірте свій номер телефону. 
Очікуйте повідомлення про запрошення на вакцинацію. 
 

Як отримати послугу через національний контакт-центр МОЗ? 
Зателефонуйте за номером 0 800 60 20 19. 

Зазначте оператору свої дані (необхідно буде вказати РНОКПП або серію та номер паспорта). 

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

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

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

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

підготувати до приїзду мобільної бригади.  

  
 

https://go.diia.app/


 
 

 
 



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

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

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

 

Міністерство охорони здоров’я повідомляє: усі вакцини, схвалені ВООЗ для 

екстреного застосування, захищають від важкого перебігу, ускладнень та смерті від COVID-

19.  

В Україні використовують такі типи вакцин:  

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

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

- мРНК-вакцина - Comirnaty/Pfizer-BioNTech. 

Детальніше, як працюють вакцини, дивіться в інфографіці 

 

 

 



 

 
 

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

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

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

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

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

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

України. 



 
 

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

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

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

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

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

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

вакцини зараховуються. 



  
 

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

щепленням проти COVID-19 

  
 



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

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

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

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

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

крайньої потреби. 
 

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

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

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

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

імунітет, який теж виробляється внаслідок вакцинації. 

 
 

В МОЗ нагадують що робити у разі виявлення симптомів COVID-19. 
В Україні визначений чіткий алгоритм дій у разі появи симптомів COVID-19. Найперше 

необхідно зателефонувати своєму сімейному лікарю.  

Головне: жоден стандарт не передбачає, що хворий повинен самостійно їхати в поліклініку 

та стояти там у чергах. 
 

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

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



 
 

 

 
 



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

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

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

бригади. 

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

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

держадміністрацій. Дивіться в інфографіці: 

 
 

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

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

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

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

немає в електронній системі охорони здоров’я?  

Дивіться в інфографіці. 

 



 
 

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

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

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

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

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

довільній формі.  

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

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

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

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

до контакт-центру  0 800 60 20 19. 

 



  
 

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

проти COVID-19 та рутинну вакцинацію  

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 

 
 

 



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

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

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

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

інформаційних матеріалах: 

 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 

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

SARS-CoV-2. 
 

 
 

 

 

 



МОЗ оновило стандарти госпіталізації хворих з COVID-19. Так обов'язковому 

лікуванню в умовах стаціонару підлягають пацієнти з групи ризику. Хто входить до цієї групи, 

детальніше у нашій інфографіці 

 

 
 

 

Центр громадського здоров’я України рекомендує здавати ПЛР-тести вранці, відразу 

після нічного сну. 
Відповідні рекомендації розміщено на Фейсбук-сторінці ЦГЗ 

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

Згідно з ними, за шість годин до тесту не рекомендується вживати лікарські засоби для 

зрошення ротової порожнини і використовувати препарати для розсмоктування, а за три-чотири 

години до тестування не слід чистити зуби, жувати гумку, їсти і пити. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Міністерство охорони здоров’я інформує: тестування критично важливе для 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

життя без пандемії. 

В МОЗ наголошують при масковому режимі необхідно не лише правильно носити маски, 

але й знати, що робити з використаними ЗІЗ.    
Використані маски та рукавички необхідно покласти у пакет, зав’язати його і по 

можливості дати «відлежатися» 72 години, щоб вірус утратив силу. Далі — викинути у контейнер 

муніципальних відходів.   
Якщо маска й рукавички від інфікованої людини, яка перебуває на самоізоляції, то треба 

додати ще 2 пакети, щільно їх  зав’язати і теж відкласти на 72 години. Після цього їх теж можна 

викинути у загальний контейнер муніципальних відходів. 
 

 



 

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

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

хворіє 1 651 особа. 

Всього за час пандемії одужало 31 042 особи, летальних випадків 107. На ізоляції (у т. ч. 

самоізоляції) перебуває 143 особи. 

За минулу добу зареєстровано 69 нових випадків захворювання на гостру респіраторну 

хворобу COVID-19. 

Від початку вакцинальної кампанії у Збройних Силах України 236 995 осіб отримали 1 дозу 

вакцини. 2 дози вакцини отримали 221 177 осіб. 

 

Державна прикордонна служба України повідомляє: На Закарпатті правоохоронці 

викрили злочинців, які підробляли COVID-сертифікати. Їхніми послугами скористалися 

близько 4 500 осіб 

Відомості про клієнтів фігурантів кримінального провадження будуть враховані 

прикордонниками у пунктах пропуску через державний кордон України з метою виявлення 

підробок. 

Оперативно-розшуковим відділом Чопського прикордонного загону спільно з відділом 

протидії кіберзлочинам ГУНП в Закарпатській області задокументовано факт неправомірної 

діяльності групи осіб, які, працюючи в компаніях із працевлаштування громадян України за 

кордоном, пропонували послуги з виготовлення підроблених міжнародних сертифікатів про 

вакцинацію, ПЛР-тестів та страхових полісів. 

У незаконній діяльності викрито п’ять жителів Закарпатської області. 

Рекламу своїх послуг та пошук клієнтів фігуранти здійснювали переважно у соціальних 

мережах. Вартість таких послуг складала від 500 до 2500 гривень. Ціна фейкового сертифіката 

залежала від необхідності внесення відомостей до електронної системи з подальшою генерацією 

сертифікату в додатку «Дія». 

Оперативники спільно з слідчими, за процесуального керівництва Ужгородської окружної 

прокуратури, із залученням спецпідрозділу «ДОЗОР» Держприкордонслужби, провели 7 обшуків 

у транспортних засобах, а також за місцями проживання та роботи фігурантів. У ході перевірки 

було виявлено та вилучено комп’ютерну техніку, на якій містилися бланки та міжнародні 

сертифікати про вакцинацію українського та словацького зразків із згенерованими QR-кодами, 

бланки негативних ПЛР-тестів, готові для внесення змін з подальшим друком, мобільні телефони, 

жорсткі диски, печатки, незаповнені аркуші з проставленими печатками та близько 1000 

незаповнених номерних страхових бланків з відбитками печаток та підписами. 

Під час попереднього огляду комп’ютерної техніки оперативники виявили клієнтську базу 

з персональними даними близько 4500 осіб, які скористалися незаконними послугами фігурантів. 

Відомості про клієнтів фігурантів кримінального провадження будуть враховані прикордонниками 

у пунктах пропуску через державний кордон України з метою виявлення підробок. 

Наразі правоохоронці встановлюють причетних до злочинної діяльності працівників 

пунктів вакцинації, які вносили інформацію про фіктивне вакцинування до електронної бази 

системи охорони здоров’я. 

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.190 Кримінального кодексу України 

«Шахрайство». Слідчі дії тривають. 

 

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

 Telegram-канал «Вірусні історії» повідомляє: У Львові безпритульних вакцинують 

проти COVID-19 

У п'ятницю, 26 листопада, у Львові стартувала акція з вакцинації безпритульних. Пункт 

щеплень розташувався у Центрі обліку та нічного перебування бездомних громадян. 

Про це повідомляють у пресслужбі ЛМР. 

Впродовж тижня безпритульних людей мали активно інформувати про цей пункт 

вакцинації, зокрема, інформацію про це роздавали волонтери громадських організацій у тих 

місцях, де вони традиційно харчують своїх підопічних. 

Станом на 13:00 отримати щеплення прийшло близько 50 охочих. 



 

Telegram-канал «Коронавірус_інфо» повідомляє: Подорожі за кордон під час COVID-

19 

Якщо ви плануєте поїздку за кордон, обов’язково перевірте режим в’їзду та перелік 

необхідних документів. 

На порталі МЗС у розділі «Інтерактивна мапа світу» можна з’ясувати: 

- режим в’їзду та транзиту для українців; 

- перелік вакцин проти COVID-19, визнаних конкретною країною; 

- інформацію щодо необхідності ПЛР-тесту чи тесту на антиген; 

- вимоги щодо самоізоляції тощо. 

 Також на сайті МЗС можна знайти відповіді на найбільш розповсюджені запитання щодо 

подорожей. 

 
 

Telegram-канал «Коронавірус_інфо» повідомляє: Україна на 11 місці у світі за 

кількістю нових випадків COVID-19 

 За даними статистичного ресурсу Worldometers, станом на 24 листопада за кількістю нових 

випадків COVID-19 Україна посіла 11 місце у світі та 9 — серед країн Європи. 

 Також Україна на 3 місці серед країн світу за кількістю нових летальних випадків від 

COVID-19 і на 2 — серед європейських країн. 

 
 

Telegram-канал «Коронавірус_інфо» повідомляє: Чи варто робити комп’ютерну 

томографію при COVID-19 



У разі підозри на COVID-19 лікар має направити пацієнта на тестування. Позитивний тест 

на коронавірусну хворобу за умови задовільного стану пацієнта не є підставою для призначення 

комп’ютерної томографії (КТ). 

У питанні направлення на КТ лікарі мають спиратися на загальний стан пацієнта, наявність 

дихальної недостатності, показник сатурації, температуру тіла.   

Коли варто робити комп’ютерну томографію при COVID-19 — докладніше в нашій 

інфографіці 

 
 

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

Звернення до урядового контактного центру 

 
Протягом 25 листопада 2021 року зареєстровано 474 звернення з питань, пов’язаних з 

поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2. 

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

у листопаді: 



 
Працівники Центру у 360 випадках надали заявникам консультаційну інформацію. 

Більшість із них стосувалася оформлення документів про вакцинацію від COVID-19 (129), 

протиепідемічних заходів (94), проведення вакцинації від COVID-19 (68), виплати вакцинованим 

від COVID-19 (15).  Заявники також цікавилися: порядком перетину державного кордону, 

розміром штрафів за порушення правил карантину, заходами підтримки підприємців під час 

карантину, контактною інформацією. 

На розгляд органів влади надіслано 114 звернень, які зареєстровані переважно із м. Києва, 

Дніпропетровської, Донецької, Львівської та Харківської областей. 

Протягом 25 листопада 2021 року зменшилася кількість звернень з питань надання медичної 

допомоги та оплати праці. 

Найбільше звернень з пов’язаних із коронавірусом та карантином питань  надійшло із м. 

Києва (12) та Дніпропетровської області (22). Заявники із обох регіонів переважно зверталися 

щодо надання медичної допомоги та вакцинації від COVID-19. 



 

 


