


Інформаційна довідка щодо питань, пов’язаних з коронавірусом COVID-19 
станом на 24 січня 2022 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) 

-     Електронна пошта (cons_or@mfa.gov.ua) 

 

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

Південно-Африканська Республіка: +27 681 987 112, emb_za@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 15 грудня 2021 року, дію карантинних обмежень на території 

України продовжено до 31 березня 2022 року. 
 

 «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
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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 січня в зафіксовано 12 915 нових 

підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 826, медпрацівників – 

224). 

 

Також за останню добу: 

госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками - 1 836 

летальних випадків – 67 

одужало (особи) – 2 430 

 

Здійснено тестувань за добу – 50 680 в т. ч.: 

методом ПЛР — 26 131 

методом ІФА — 2 683 

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 21 866 

 

За весь час пандемії в країні: 

захворіло (особи) – 3 870 370 

одужало (особи) – 3 585 338 

летальних випадків – 99 282 

проведено ПЛР-тестувань – 17 523 330 

 

 Кількість захворювань в регіонах: 
м. Київ. Київ – 464;  

Вінницька область – 524;  

Волинська область – 251;  

Дніпропетровська область – 349;  

Донецька область – 84;  

Житомирська область – 798;  

Закарпатська область – 304;  

Запорізька область – 63;  

Івано-Франківська область – 1765;  

Київська область – 256;  

Кіровоградська область – 90;  

Луганська область – 19;  

Львівська область – 2036;  

Миколаївська область – 209;  

Одеська область – 670;  

Полтавська область – 164;  

Рівненська область – 394;  

Сумська область – 856;  

Тернопільська область – 661;  

Харківська область – 1019;  

Херсонська область – 142;  

Хмельницька область – 536;  

Черкаська область – 157;  

Чернівецька область – 837;  

Чернігівська область – 267. 

 



 
  

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

Севастополя відсутні. 

 

За минулу добу 23 січня 2022 року вакциновано проти COVID-19 - 22 541 людину. Першу 

дозу отримали 8 280 людей, другу дозу – 8 835 людей, додаткову дозу отримали 87 людей, бустерну 

дозу – 5 339 людей. 

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 164 118 людей, з них отримали першу дозу – 

15 164 116 людей, отримали дві дози – 14 466 084 людини, отримали додаткову дозу – 13 108 людей, 

бустерну дозу – 208 784 людини. Загалом проведено 29 852 092 щеплення. 

 

Ситуація в світі 

 

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

яку ВООЗ оголосила, як «пандемія». 
- Наразі у світі зареєстровано 352 456 465 випадків COVID-19, зокрема 5 616 183 17 смертей, 

одужали 280 341 540 осіб. 

- У трійці країн-лідерів за числом заражених: США – 71 925 931 випадки, Індія – 39 543 328, 

Бразилія - 24 044 437. 

- У 184 країнах світу введено понад 9,92 млрд доз вакцини проти коронавірусу.  
- Держави «Великої сімки» нададуть до кінця 2022 року 2,3 млрд доз вакцини від 

коронавірусу країнам, що розвиваються. 
- 19 серпня Європейський Союз офіційно визнав, що українські COVID-сертифікати про 

вакцинацію в додатку «Дія» відповідають європейським. 

- Єврокомісія скоротила термін дії COVID-сертифікатів для подорожей до 9 місяців (270 

днів). Нові правила стануть обов'язковими для 27 країн ЄС з 1 лютого 2022 року. 



  - У Німеччину з 11 січня в'їзд дозволяється за умови підтвердження повного курсу 

вакцинації. Туристам з України, що не мають вакцинації, в’їзд - заборонений. 

- Японія 11 січня продовжила дію заборони на в'їзд для іноземців до кінця лютого. 

- Греція до 23 січня продовжила карантин на тлі поширення штаму Омікрон. Влада країни 

вирішила обмежити години роботи нічних клубів, барів та ресторанів, вони мають закриватися 

опівночі. У супермаркетах та громадському транспорті обов'язково потрібно носити маски 

належного рівня захисту. 

- Нідерланди з 16 січня послаблять COVID-обмеження попри нову хвилю інфекцій. 

- У Чорногорію з 13 по 19 січня в'їзд дозволяється за умови наявності одного з наведених 

документів: підтвердження проведення повної вакцинації, за умови, що друга доза вакцини 

зроблена не пізніше шести місяців до в'їзду; негативний ПЛР-тест не старіше 72 годин; негативний 

швидкий тест на антиген не старіше 48 годин; підтвердження перенесеної хвороби COVID-19 

(позитивний ПЛР або експрес-тест на антиген, який має бути не менше 10 днів і не більше 180 днів). 

- Влада Філіппін дозволила в’їзд для повністю вакцинованих проти коронавірусу туристів з 

16 лютого. При цьому люди повинні пройти повний курс вакцинації щонайменше за 14 днів до 

приїзду до країни. 

- Франція посилила обмеження для невакцинованих від коронавірусу. Нещеплені люди у віці 

16 років і більше не зможуть відвідувати ресторани, заклади культури та користуватися міжміським 

транспортом. 

- З 17 січня Молдова посилює правила в'їзду в країну. Для в'їзду до країни необхідно надати 

один із чотирьох документів: сертифікат (паперовий або в електронному форматі) про повний курс 

вакцинації від COVID-19 (дійсний через 14 днів); довідку, яка підтверджує, що людина за останні 

пів року перехворіла на коронавірус; тест на підтвердження наявності антитіл до COVID-19 

(дійсний три місяці з моменту здачі); експрес-тест або ПЛР-тест, зроблений за 48 та відповідно 72 

години до в'їзду в країну. 

- Литва з 17 січня запровадила нові карантинні правила, зокрема на заходах у закритих 

приміщеннях усі особи від 6 років і учасники, і обслуговуючий персонал мають носити не медичні 

маски, а респіратори з рівнем захисту не менше FFP2, які добре прилягають до обличчя та повністю 

закривають ніс і рот. Термін ізоляції неприщеплених осіб, що приїхали з-за кордону, скорочується 

до 7 днів. Як і раніше, перед поїздкою їм потрібно здати тест на COVID-19. Крім того, з 17 січня 

рекомендований ПЛР-тест для приїжджих із червоної, жовтої та сірої зони не можна здати в 

мобільному пункті, за номером 1808 на нього реєструвати не будуть. 

- Данія з 17 січня пом’якшила карантин попри рекордну кількість COVID-випадків, зокрема 

данські кінотеатри, зоопарки, музеї та театри знову можуть зустрічати відвідувачів.  

- Швеція з 21 січня скасовує правило, за яким від усіх, хто в’їжджає в країну вимагали 

негативний результат тесту на коронавірусу незалежно від статусу вакцинації. 

- З 25 січня у Латвії буде заборонено відвідувати публічні місця з тканинною маскою на 

обличчі - потрібно буде носити лише медичну маску чи респіратор FFP2. 

- Ірландія з 22 січня скасувала більшість карантинних обмежень, зокрема бари та ресторани, 

а також інші заклади, що приймають відвідувачів, не мусять зачинятися о 20 годині або запитувати 

у клієнтів підтвердження щеплення проти COVID-19; скасовано соціальна дистанція, а також 

обмеження кількості присутніх на заходах на відкритому повітрі та у приміщеннях. Водночас 

вимога щодо носіння захисної маски у громадському транспорті та закладах торгівлі залишається 

чинною до кінця лютого. 

-  У Австрії з початку лютого почне діяти вимога обов’язкової вакцинації проти 

коронавірусного захворювання COVID-19. 

- У Пекіні з 23 січня ввели нові карантинні обмеження через COVID-спалах за два тижні до 

Зимової Олімпіади, зокрема обмежили виїзд з міста для мешканців «ризикованих зон», зокрема 

району Фенгтай. Також у цьому районі закликали мешканців уникати масових зібрань, а також 

зробити тестування. 

- Бельгія з 28 січня послаблює карантинні обмеження, зокрема продовживжено години 

роботи барів та ресторанів до опівночі з 23:00, дозволили цим закладам відновити прийом 

відвідувачів у приміщеннях, а також відкрити ігрові майданчики та боулінг-доріжки. Також в 

приміщення з гарною вентиляцією можуть приймати більше людей, ніж раніше. 

 



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

Новини законодавства 
 

19 січня 2022 року  Кабінет Міністрів України прийняв  постанову № 29 «Про внесення 

змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2021 р. № 1272» 

Кабінет Міністрів України постановляє: 

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2021 р. № 1272 «Деякі 

питання надання допомоги в рамках Програми «єПідтримка» (Офіційний вісник України, 2021 р., 

№ 98, ст. 6376) зміни, що додаються. 

2. Ця постанова набирає чинності з 24 січня 2022 р. 

 

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

Новини Уряду  
 

Розглядається можливість надати право купувати ліки за програмою «єПідтримка» 

для осіб з інвалідністю першої групи – селекторна нарада 

В Україні третій тиждень поспіль зростає кількість нових випадків захворювання на 

коронавірус, проте завдяки вакцинації перебіг хвороби легший, і нині госпіталізовано майже вдвічі 

менше людей порівняно з піком захворюваності восени 2021 року. Про це йшлося на селекторній 

нараді щодо протидії поширенню COVID-19. 

Як повідомили в Міністерстві охорони здоров’я, за минулий тиждень у країні було 

зафіксовано 110 тисяч нових хворих на COVID-19. 

Штам «Омікрон» виявлений уже в 17 областях, але він поки не домінує в Україні. За минулий 

тиждень госпіталізовано понад 15 тис. осіб, що майже на 50% менше, ніж за такої ж кількості нових 

випадків при штамі «Дельта» торік восени. Наразі в медзакладах зайнято 28% ліжок, виділених для 

хворих на COVID-19. 

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко пояснив, що рівень госпіталізації нижчий майже 

вдвічі, зокрема, завдяки збільшенню кількості вакцинованих. За його словами, відновили роботу 

мобільні бригади у тих територіальних громадах, де щеплено менш ніж 25% мешканців. 

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що відсьогодні люди, старші за 60 років, 

зможуть використовувати 1 тис. грн, наданих державою в межах програми «єПідтримка», на 

купівлю ліків. 

Крім того, за його словами, Мінсоцполітики спільно з Мінцифри працюють над можливістю 

розширення ініціативи Президента «єПідтримка» й на інші групи населення. Так, розглядається 

можливість дозволити використання цих коштів на ліки для осіб з інвалідністю першої групи, 

незалежно від віку. 

На сьогодні вже понад 7,5 млн громадян одержали виплати в межах цієї програми. 

 

З 24 січня встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки в Івано-Франківській 

області 

На території Івано-Франківської області з 00 год. 00 хв. 24 січня встановлено червоний рівень 

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

питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 21 січня. 

Як зазначив Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, в регіоні спостерігається перевищення 

ознак епідемічної небезпеки за трьома ознаками. 

«Кількість госпіталізованих пацієнтів з підтвердженими та підозрілими випадками 

коронавірусної інфекції протягом останніх семи днів на 100 тис. населення, що становить 76% – 

86%, рівень госпіталізації 92-101%. Перевищення також встановлено і по виявленню позитивних 

випадків інфікування COVID-19 з усіх протестованих», - зазначив Міністр. 

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

ТЕБ та НС вирішено встановити з 00 годин 00 хвилин 24 січня 2022 р. червоний рівень епідемічної 

небезпеки поширення COVID-19 на території Івано-Франківської області. 

В регіоні застосовуватимуться обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для 

даного рівня епідемічної небезпеки. 



Голові ОДА доручено забезпечити дотримання відповідних обмежувальних 

протиепідемічних заходів. А також посилити контроль за розгортанням додаткових ліжкомісць, 

особливо в дитячих закладах. 

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов зазначив, що після новорічних свят 

ситуація з поширенням захворюваності на COVID-19 погіршилася та закликав зробити бустерну 

дозу щеплення.  

Нагадуємо, що записатися на бустерне щеплення можна в будь-який пункт чи центр 

вакцинації громади. Адреси та контакти — на vaccination.covid19.gov.ua/list або за телефоном 0 800 

60 20 19. 

 

Уряд продовжив адаптивний карантин до 31 березня 2022 року 
На засіданні Кабінету Міністрів України 15 грудня 2021 року прийнято рішення про 

продовження адаптивного карантину до 31 березня 2022 року. 

При «зеленому» рівні епідемічної небезпеки в Україні в 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 Кабінет Міністрів України вніс зміни до Постанови №1236, посиливши 

карантинні правила, зокрема для невакцинованих громадян. 

Основні зміни до Постанови №1236 

Правила адаптивного карантину 

Чинними для будь-яких рівнів епіднебезпеки залишаються такі норми: 

 Заборонено:  

 робота закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває більш як 50% здобувачів освіти та 

співробітників; 

 перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу 

 самовільно залишати місце самоізоляції чи обсервації. 

Ці правила не скасовуються навіть за наявності COVID-документів. 

Транспорт (в зеленому та жовтому рівні) 

 заборонено регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів у міському та 

внутрішньообласному громадському транспорті у кількості більшій, ніж сукупна кількість місць 

для сидіння та 50% місць для стояння, що передбачена технічною характеристикою транспортного 

засобу. 

У межах жовтого рівня заборонено: 

- робота закладів освіти, в яких вакциновано принаймні однією дозою менше 100% 

співробітників; 

- проведення масових заходів, за виключенням атестації здобувачів освіти; 

- робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури; 

- робота закладів громадського харчування, окрім замовлень на виніс та доставки; 

- робота спортзалів, басейнів; 

- діяльність закладів із розміщення, окрім готелів, санаторних і соціальних закладів; 

- міжобласні та міжнародні перевезення. 

Обмеження, передбачені жовтим рівнем, не будуть діяти, якщо всі працівники та 

відвідувачі матимуть один із документів:  

«жовтий» COVID-сертифікат або паперову довідку 063-О (чинні 30 днів); 

«зелений» COVID-сертифікат (чинний 365 днів); 

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію (чинне 365 днів); 

іноземний COVID-сертифікат про щеплення вакцинами, дозволеними ВООЗ (чинний 365 

днів); 

негативний результат ПЛР або експрес-тесту на визначення антигена (чинний 72 години). 

сертифікат про одужання від COVID-19 (чинний 105 днів із дати встановлення діагнозу). 

Тобто для роботи та відвідування закладів на жовтому рівні достатньо отримати хоча б одне 

щеплення та мати хоча б «жовтий» внутрішній COVID-сертифікат або тимчасову довідку 063-О, 

видану сімейним лікарем або лікарем, який проводив щеплення. 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Термін дії «жовтого» сертифіката зменшили до 30 днів. Раніше він 

був чинним 120 днів. Це означає, що на 31-й день сертифікат про отримання першої дози вакцини 

проти COVID-19 не буде валідним. 

На червоному рівні забороняється: 

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

- робота закладів освіти, в яких повністю вакциновано менше 100% співробітників; 

- 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; 

- робота закладів культури. 

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, негативний результат ПЛР-тестування чи експрес-тестування на 

антиген (дійсний 72 години) або сертифікат про одужання. 



«Жовтий» COVID-сертифікат не буде чинним для роботи та відвідування громадських 

закладів на червоному рівні епіднебезпеки. 

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

червоному рівні не обмежується, проте обов’язковим залишається дотримання 

протиепідемічних правил. 

Водночас, починаючи з помаранчевого (сигнального) рівня, місцева влада може ухвалювати 

додаткові заходи щодо посилення протиепідемічних правил у регіоні. 

Самоізоляція 

Особи, які прибули із Російської Федерації та перебували на її території більше семи днів 

протягом останніх двох тижнів, підлягають самоізоляції. Самоізоляція має тривати 14 діб. Строк 

самоізоляції розпочинається з моменту перетину державного кордону та не може бути припинений 

навіть за наявності негативного результату тестування на COVID-19. Раніше вказана норма 

стосувалась і тих громадян, які прибувають із Республіки Індія. 

Особи, які прибули із країн де стрімко поширюється новий штам коронавірусу «Омікрон» 

(ПАР, Ботсвана, Зімбабве, Намібії, Королівство Лесото, Королівство Есватіні, Республіка Мозамбік, 

Республіку Малаві) та перебували на їх території понад 7 днів протягом останніх двох тижнів 

підлягають самоізоляції. Самоізоляція має тривати 14 діб.   

Самоізоляція стосується громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які постійно 

або тимчасово проживають на території України, є подружжям або дітьми громадян України, які 

повертаються в Україну з території вищезазначених країн.  

Наявність вакцинації, негативного тесту чи сертифікату про одужання не є підставою для 

непроходження самоізоляції чи її дострокового припинення.  

Іноземцям та особам без громадянства, які постійно або тимчасово не проживають в Україні 

та протягом останніх 14 днів перебували на території вказаних держав більш як сім днів, в’їзд 

забороняється взагалі.  

Винятками є іноземці та особи без громадянства, які постійно або тимчасово проживають на 

території України, є подружжям або дітьми громадян України, працівниками іноземних 

дипломатичних представництв та консульських установ, представництв міжнародних організацій, 

акредитованих в Україні, та членів їх сімей, а також інших категорій іноземців та осіб без 

громадянства за погодженням з Міністерством закордонних справ. 

Робота закладів освіти 

Жовтий рівень:  

Дозволяється працювати тим освітянам, які отримали принаймні одне щеплення проти 

COVID-19.  

Оскільки освітяни підлягають обов’язковим щеплення проти COVID-19, то щоб заклад 

працював потрібно 100% вакцинованих принаймні однією дозою співробітників.  

Можуть працювати без щеплення ті співробітники, які мають протипоказання до вакцинації, 

що підтверджено медичним висновком.  

Ті співробітники, які мають підтверджені протипокази до вакцинації, не підлягають 

відстороненню від роботи. 

Червоний рівень:  

Дозволяється працювати тим освітянам, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-

19. 

У кожному закладі освіти мають бути 100% вакцинованих співробітників двома дозами; 

Якщо працівник отримав одну дозу вакцини, то не може бути відстороненим від роботи, але 

це також і не дозволяє йому проводити навчання в очному форматі; 

Працівники, які мають протипоказання до вакцинації, не підлягають відстороненню. Для 

підтвердження вони повинні надати медичний висновок про наявність протипоказів.  

Проведення масових заходів під час карантину  

На жовтому та червоному рівнях епіднебезпеки в Україні заборонено проведення масових 

заходів, але якщо всі учасники та організатори отримали щеплення проти COVID-19 або мають 

негативний результат тестування чи сертифікат про одужання, ця норма не застосовується. 
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Новини столиці   

 

За минулу добу кількість киян, які захворіли на коронавірус, збільшилась на 464 особи. 

Загальна кількість підтверджених випадків у столиці станом на 24 січня – 353 224. 
   

 
 

 

Минулого року «Київмедспецтранс» здійснив 600 тисяч виїздів за медичними 

викликами киян – Дмитро Загуменний 

Протягом 2021 року комунальна організація «Київмедспецтранс» здійснила 600 тисяч виїздів 

за медичними викликами киян та гостей столиці. Йдеться про виклики карет «швидких» та виїзди 

іншого спеціального медичного транспорту. Про це поінформував керівник апарату КМДА Дмитро 

Загуменний. 

Він зазначив, що на «Київмедспецтранс» припадає більше 95% такого спеціалізованого 

медичного обслуговування мешканців столиці. Окрім того, інший спецмедтранспорт організації 

задіяний для переміщення пацієнтів (у тому числі новонароджених), лікарів, консультантів, надання 

паліативної допомоги, збору та доставки крові, здійснення виїзних скринінгових і лабораторних 

досліджень, перевезення медикаментів, медпрепаратів, медичного обладнання та продуктів 

харчування тощо. 

«Київмедспецтранс» – є найбільшою в Україні і єдиною в столиці спеціалізованою 

структурою, що здійснює в цілодобовому режимі транспортне медичне обслуговування. 

Організація забезпечує спеціалізованим автотранспортом 22 відділення Центру екстреної медичної 

допомоги та усі муніципальні заклади охорони здоров’я Києва. Із 600 тисяч виїздів за минулий рік 

не допущено жодного зриву щодо переміщення не лише хворих чи з підозрою на COVID-19, але  з 

будь-якими іншими захворюваннями», – підкреслив Дмитро Загуменний. 

Крім того, за словами керівника апарату КМДА, у 2021 році придбано 18 спеціалізованих 

автомобілів екстреної (швидкої) медичної допомоги на базі VOLKSWAGEN CRAFTER. Кожен 

отриманий такий спецавтомобіль оснащений новітнім медичним обладнанням. Зокрема, це й 

електрокардіограф, дефібрилятор монітор, насос шприцевий інфузійний, пульсоксиметр, 

стаціонарний прилад всмоктування, засоби для надання екстреної і невідкладної допомоги та 

забезпечення дихальної підтримки тощо. Усі 18 карет облаштовані стаціонарним апаратом ШВЛ. 

Також у 2021 році у «Київмедспецтрансі» на базі власних сучасно оснащених майстерень 

виконано більше 10 тисяч різновидів капітальних та поточних ремонтів медичного транспорту. Тож 

належний стан карет дозволив забезпечити середній час прибуття медичної допомоги на місце 

виклику – 10 хвилин. 

 



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

Новини регіонів 
 

Станом на 24 січня, згідно з інформацією Міністерства охорони здоров'я, одна область 

знаходиться в «червоному» рівні  епідемічної небезпеки, десять областей знаходяться в 

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

епідемічної небезпеки. 

 
Новини органів державної влади 

 

 Міністерство охорони здоров'я України повідомляє: 20 тисяч флаконів препарату 

Ремдесивір для лікування COVID-19 доставлено в регіони 

20 тис. флаконів Ремдесивіру, який використовується для лікування хворих на коронавірусну 

інфекцію і закуплений за кошти державного бюджету, доставлено в регіони. 

Ремдесивір (торговельна назва Veklury) дозволений МОЗ України для використання в 

лікуванні пацієнтів з коронавірусною хворобою (COVID-19) згідно з протоколом надання медичної 

допомоги.  

Розподіл препарату відбувався відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України 

від 13.01.2022 №59.  

Для того, щоб дізнатись про наявність Ремдесивіру в закладах охорони здоров’я, 

скористайтесь нашою інформаційною системою – https://bi.medzakupivli.com/. Перейдіть на вкладку 

«Залишки» та у випадаючому списку оберіть «Ліки для запобігання COVID-19», а серед переліку 

товарів – Ремдесивір.  

Нагадуємо, що наприкінці 2021 року ДП «Медзакупівлі України», на замовлення МОЗ 

України, уклало угоди на закупівлю 20 000 та 43 711 одиниць Ремдесивіру (100 мг). Наступна 

поставка 43 711 флаконів, відповідно до договору, очікується на центральний склад у лютому 2022 

року.  

ДП МЗУ не вперше закуповує Ремдесивір. Загалом за кошти 2021 року було закуплено 78 

тис. одиниць препарату. 

 



Міністерство охорони здоров'я України повідомляє: Відсьогодні українці можуть 

придбати ліки за кошти програми єПідтримка 

З 24 січня вакциновані українці від 60 років можуть придбати лікарські засоби за кошти, 

отримані у межах президентської програми єПідтримка. 

За кошти програми можна придбати в аптечних закладах та інтернет-аптеках виключно 

лікарські засоби. Не можна купувати засоби з недоведеною ефективністю, біологічно активні 

добавки чи медичні прилади.  

Умови для придбання ліків, а це – вік і наявність «зеленого» COVID-сертифіката, банки 

перевірятимуть у момент проведення платежу. Коли саме покупець оформив картку єПідтримка – 

неважливо. 

Слід звернути увагу, що препарати за програмою «Доступні ліки», вартість яких 

відшкодовується аптекам державою, пацієнт, як і раніше, може отримати безоплатно. 

Детальніше про програму можна дізнатися на сайті https://e-aid.diia.gov.ua/.  

 

Міністерство охорони здоров'я України повідомляє: Як кияни старші 60 років 

ставляться до вакцинації: дослідження ЮНІСЕФ та групи «Рейтинг» 

В грудні Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) та група «Рейтинг» провели дослідження про 

ставлення до вакцинації киян віком 60+ років. В Україні, за даними Міністерства охорони здоров’я, 

на 17 січня 2022 року принаймні одну дозу вакцини від COVID-19 отримали близько 3,5 млн людей 

віком від 60 років, що становить 39,1% українців цього віку. Невакцинованими залишаються 

близько 5,4 млн людей старших 60 років. 

У столиці ситуація з вакцинацією від COVID-19 краща, ніж у середньому в країні. У Києві 

71,3% людей віком від 60 років вакциновано обома дозами.  

Відповідно до дослідження, 72% літніх мешканців Києва ставиться до вакцинації позитивно, 

причому цей відсоток зростає відповідно до віку опитаних – з 67% в категорії 60-64 роки до 76% в 

категорії 75+. 

Ставлення до вакцинації має звʼязок і з рівнем освіти: серед людей із вищою освітою 

позитивно до щеплень ставиться 74%, а серед людей, які закінчили навчання на загальносередньому 

рівні, – 68%. 

Вакцинуватися від COVID-19 літніх киян спонукає загроза важко перенести COVID-19, 

необхідність мати сертифікат, щоб жити звичним життям, приклад близьких родичів або друзів, які 

вакцинувалися, та рекомендації лікаря. 

Але досі не всі літні люди, які ризикують важко перехворіти на COVID-19, отримати 

ускладнення хвороби та померти, пройшли курс вакцинації. У небажання вакцинуватися є декілька 

причин.  

Опитуваних зупиняє потреба робити повторні щеплення через деякий час. Втім, так працює 

більшість вакцин. Від грипу, наприклад, вакцинуються щорічно, від дифтерії та правця – кожні 

десять років.  

Багатьох лякає те, що перед вакцинацією їм не пропонують пройти повне обстеження. Але 

якщо людина почувається нормально, не має високої температури та ознак застуди, вона може йти 

і щепитися. Хронічні хвороби є показанням до вакцинації від COVID-19, а не навпаки.  

Багато літніх людей вважають, що ризики від вакцинації переважають ризики від хвороби, 

тоді як насправді загроза отримати ускладнення від ковіду в тисячі разів вища за будь-які можливі 

реакції на вакцини.  

Частину лякають саме ці реакції: незначне підвищення температури тіла чи біль у місці 

уколу. Такі реакції є абсолютно нормальними та минають за кілька днів. Щобільше, багато людей 

взагалі не матиме ніяких неприємних відчуттів після щеплення. 

Нагадуємо що ризик померти від COVID-19 серед невакцинованих людей більший у 10 разів, 

ніж у повністю вакцинованих. Ризик госпіталізації у невакцинованих більший у 4,3 раза, ніж у 

повністю вакцинованих. 

Запишіть близьких на вакцинацію – збережіть їхнє життя. Адреси та контакти центрів та 

пунктів можна знайти на vaccination.covid19.gov.ua/list або за тел. 0 800 60 20 19. 

 

Міністерство охорони здоров'я України повідомляє: Україна має потужності для 

тестування на COVID-19 всіх, хто цього потребує 



Основним способом діагностики COVID-19 залишається тестування методом ПЛР. Наразі 

потужності державних лабораторій дозволяють тестувати усіх, хто цього потребує.  

Минулого року 11,2 млн досліджень проведено методом ПЛР, з них – 2/3 у лабораторних 

центрах МОЗ. При цьому жодних затримок у тестуванні та жодних перебоїв із поставками тест-

систем не було зафіксовано. Ще додатково 8,2 млн досліджень проведено швидкими тестами, 

більшість яких закуплена за кошти державного бюджету.  

Нині на залишках на рівні лабораторій фіксується понад 2 млн досліджень з ампліфікації та 

понад 1,9 млн досліджень з екстракції РНК. 

В областях також є понад 466 тисяч експрес-тестів та понад 1,2 млн наборів для відбору 

біологічного матеріалу ПЛР. 

Крім того, впродовж першого кварталу 2022 року додатково буде закуплено набори ПЛР для 

покриття ще 825 тисяч досліджень. 

Також за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) до України прибули 2 мільйони 

швидких тестів для визначення коронавірусної хвороби.  

Для збільшення потужностей у роботі зі зразками біологічного матеріалу закуплено та 

поставлено до лабораторій, які проводять тестування на COVID-19, 60 холодильників та 60 

морозильних камер.  

Нагадаємо, що звертатись до свого сімейного лікаря варто вже при перших симптомах ГРВІ, 

адже будь-які симптоми вірусного захворювання є підставою для направлення на безоплатне 

тестування на COVID-19. Саме тому не слід зволікати з візитом до лікаря.  

Варто зазначити, що Україна може виявляти будь-які штами вірусів, зокрема й «Омікрон». 

 

Міністерство охорони здоров'я України повідомляє: «Вакцинація – це єдиний і 

ефективний шлях запобігти захворюванню» - Ірина Микичак. 

Заступниця міністра охорони здоров’я України Ірина Микичак відвідала Одеську область 

для проведення консультацій з головами територіальних громад та медиками Центрів первинної 

медичної допомоги.  

Захід відбувся у рамках спільних дій експертів ГО «Рух Чесно» та спільного проєкту 

Міністерства охорони здоров’я України і Світового банку у напрямку активізації вакцинації у 

регіоні.  

«На сьогодні єдиний і ефективний шлях запобігти захворюванню – це вакцинація. Ми маємо 

докласти максимум зусиль, аби підтримати медиків, які зараз знаходяться на передовій боротьби з 

COVID-19. Загальна мета – активізувати вакцинальну кампанію як на Одещині, так і загалом по всій 

Україні», – зазначила заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак.  

У ході візиту заступниця міністра відвідала Березівський міський центр первинної медико-

санітарної допомоги, який обслуговує населення чотирьох громад. На базі закладу працює 

тимчасовий стаціонарний пункт щеплення, Центр вакцинації населення та три мобільні бригади. 

Загалом у громаді отримали щеплення понад 80% дорослого населення, це близько 16 тис. людей.  

«Березівська мобільна бригада є однією з перших, яка у 2021 році розпочала вакцинацію 

мешканців м.Одеси і Одеської області проти COVID- 2019. Це невеликий, але потужний колектив 

професіоналів, які працюють практично у режимі 24/7. Саме завдяки їхній роботі все більше людей 

отримують щеплення у різних населених пунктах.  

Перебуваючи в Одеській області, мені було важливо подякувати колегам з первинної ланки 

медицини, підтримати їх. Звісно, я скористалася нагодою і разом з іншими отримала свою бустерну 

дозу вакцини проти коронавірусної хвороби.  

Ми наближаємося до нової хвилі, і я радію, що  посилила захист від COVID-19. 

Наразі нам надважливо нарощувати темпи вакцинації як у містах, так і в сільській 

місцевості», – зазначила Ірина Микичак. 

Нагадуємо, що в Україні дозволена бустерна доза вакцини для всіх охочих віком 18+ через 6 

місяців після завершення повного курсу вакцинації. Щеплення проводять працівники мобільних 

бригад у виїзному режимі за місцями перебування людей шляхом створення тимчасових центрів 

вакцинації. 

 

Міністерство охорони здоров'я України повідомляє: Івано-Франківська область 

перейде на червоний рівень епіднебезпеки – МОЗ нагадує про обмеження 



З 24 січня в Івано-Франківській області почне діяти червоний рівень епіднебезпеки. 

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

безпеки та надзвичайних ситуацій 21 січня. 

Наразі в Івано-Франківській області перевищені показники більшості індикаторів, за якими 

визначається рівень епідемічної небезпеки. Зокрема, йдеться про коефіцієнт виявлення випадків 

інфікування, рівень та динаміку госпіталізацій. 

Нагадаємо, що червоний рівень епіднебезпеки передбачає ряд обмежень, які 

запроваджуються в регіоні. 

Так, забороняється: 

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

робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо, 

робота закладів освіти, крім дитячих садків і початкових класів шкіл, 

робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів, 

проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових 

видів спорту без глядачів, 

робота закладів культури, крім 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 або чинний негативний результат тестування на COVID-

19 (ПЛР або тест на антиген), або сертифікат про одужання від коронавірусної хвороби. 

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 у 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, що відповідають вказаному рівню. 

Також нагадуємо, що для міжрегіональних поїздок у громадському транспорті потрібно 

використовувати один із вказаних вище COVID-документів. Водночас дозволяється використання 

«жовтого» COVID-сертифіката або довідки про отримання однієї дози вакцини. 

 

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє: Важливо збільшити темпи 

вакцинації в сільській місцевості – Ігор Кузін під час візиту на Чернігівщину 

Заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін з 

робочим візитом відвідав Чернігівську область, де перевірив роботу мобільних бригад з імунізації 

населення проти COVID-19. 

«Наразі надзвичайно важливо захистити від COVID-19 найбільш вразливі категорії 

населення, людей похилого віку, адже вони мають найбільший ризик важкого перебігу 

коронавірусної хвороби та смерті. Для цього ми посилюємо роботу мобільних бригад з імунізації в 

селах, особливо в тих населених пунктах, де рівень охоплення щепленнями є недостатнім», – заявив 

Ігор Кузін.  

Заступник міністра під час візиту також отримав бустерне щеплення проти COVID-19, яке 

зробила мобільна бригада з імунізації у селі Киїнка Чернігівського району Чернігівської області.  

Наразі у Киїнській територіальній громаді Чернігівської області однією дозою вакциновано 

9,3% людей категорії віком 60+. Вказана громада входить до переліку тих, де найнижчі охоплення 

щепленнями серед людей літнього віку. 

За словами медиків бригади, запрошують на щеплення мешканців села, особливо людей 

літнього віку, зокрема й тих, кому вже варто отримати бустерну дозу вакцини. 

 

 Міністерство охорони здоров’я України повідомляє: Медичні заклади будуть 

забезпечені киснем у разі стрімкого зростання потреби 

Для забезпечення потреби у кисні лише у 2021 році Уряд виділив регіонам 1 млрд 654 млн 

грн. Зокрема, у другому півріччі минулого року закуплено 385 кисневих станцій для лікарень. 



Водночас у липні 2021 року функціонувало лише 50 кисневих станцій, на кінець року – вже 

92. Також 118 кисневих станцій вже закуплені за кошти субвенції та наразі монтуються в лікарнях.  

Окрім того, ДП «Медичні закупівлі» придбало 225 кисневих станцій для лікарень, які будуть 

приймати пацієнтів із COVID-19. Їх встановлення заплановане на січень-лютий цього року.  

На сьогодні в Україні є 23 ліцензованих виробники медичного кисню. З ними вже проведено 

спеціальні перемовини. Наразі МОЗ отримало підтвердження швидкого постачання кисню в лікарні 

у разі стрімкого зростання потреба. Для цього підприємства вже формують резерви кисню у 

сховищах. 

Під час останньої хвилі в Україні було розгорнуто більше ніж 79 тисяч ковідних ліжок у 547 

закладах охорони здоров’я. Наразі наші можливості дозволяють забезпечити не меншу кількість. 

  

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє: Чи можна вакцинуватися при 

варикозі? Чи рекомендують щеплення лікарі при прийомі протитуберкульозних препаратів? 

Кому рекомендована додаткова доза вакцини від COVID-19? 

Спільно з проєктом INSCIENCE відповідаємо на найчастіші запитання щодо вакцинації.  

Не вагайтеся та не ризикуйте здоров’ям - вакцинуйтеся і захистіть себе від тяжкого перебігу 

COVID-19, госпіталізації чи смерті! https://vaccination.covid19.gov.ua/list 

 
  

 Міністерство охорони здоров’я України повідомляє: «Омікрон» передається швидше 

попередніх штамів – Віктор Ляшко 

Штам «Омікрон» дедалі частіше виявляється серед підтверджених випадків захворювання 

на COVID-19 в Україні. Однак про домінування у нас саме цього штаму говорити зарано. Про 

особливості «Омікрону» міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко розказав сьогодні, 20 січня, під 

час брифінгу з журналістами. 

«Зокрема, цей варіант коронавірусу має значно коротший інкубаційний період. За 

попередніми даними, він становить від 2 до 5 днів», – сказав очільник МОЗ. 

Крім того, можна говорити про наступні відмінності: 

«Омікрон» передається в 7 разів швидше, ніж «Дельта»; 

інфікована людина може бути заразною (тобто інфікувати інших) вже у першу добу після 

інфікування; 

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


у разі інфікування цим штамом значно частіше виникає біль у горлі (53% випадків, у 

порівнянні з 34% для «Дельти»), хоча, згідно з зауваженнями авторів проведених досліджень, цей 

симптом не можна вважати специфічним саме для «Омікрону»; 

діти частіше інфікуються штамом «Омікрон», ніж попередніми штамами. 

Серед інших симптомів у заражених «Омікроном» найчастіше можуть спостерігатися такі 

симптоми: нежить (73%), головний біль (67,5%), втома (63,5), чхання (60%), біль у горлі (59,6%) та 

інші. 

Попри те що симптоми «Омікрону» можуть нагадувати застуду та здаватися несерйозними, 

новий штам також може спричиняти тривалі наслідки для здоров’я, госпіталізацію та летальні 

випадки. 

Наразі в Україні розпочався черговий спалах захворюваності на коронавірусну інфекцію. 

Через це у небезпеці перебувають ті, хто не пройшов принаймні базового курсу вакцинації проти 

COVID-19. Тому варто не зволікати із щепленням та захистити своє життя. Адреси та контакти 

центрів та пунктів вакцинації – на vaccination.covid19.gov.ua/list або за тел. 0 800 60 20 19. 

 

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє: Маєте супутні хвороби та 

хвилюєтесь щодо вакцинації від COVID-19? Зібрали для вас відповіді на питання щодо 

вагітності, а також, хвороб, які можуть призвести до важкого перебігу COVID-19, госпіталізації чи 

смерті. 

Розкажіть близьким людям літнього віку про загрози COVID-19 та вакцинацію як єдиний 

спосіб запобігти цьому. Та допоможіть їм записатись на щеплення 

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

 
 

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє: Уряд скоротив термін дії 

«зелених» COVID-сертифікатів про вакцинацію 

Термін чинності «зелених» COVID-сертифікатів в Дії, що підтверджують вакцинацію від 

коронавірусної хвороби, скорочено з 365 до 270 днів.  Відповідні зміни були внесені сьогодні до 

постанови КМУ №677 від 29 червня 2021 р.  

Новий термін дії цифрового сертифіката змінюється для усіх трьох типів документа: 

внутрішнього, іноземного та міжнародного. Їхня чинність становитиме 9 місяців і рахуватиметься 

від моменту отримання людиною другої дози щеплення.  

Окрім того, цією постановою Уряд затвердив клінічні підстави для формування сертифіката 

на підставі отримання бустерної дози вакцини від COVID-19. Зокрема, цифровий документ можна 

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


буде сформувати після отримання вакцини, що відповідає затвердженим схемам введення бустерної 

дози.  

При цьому, важливо дотримуватись рекомендованого періоду введення бустеру – він має 

найвищу ефективність у період введення від 180 до 270 днів після отримання основного щеплення. 

Якщо ж ви пропустили введення бустеру у вказані терміни – треба намагатися зробити його якомога 

швидше для коректної генерації сертифіката. 

Можливість сформувати COVID-сертифікат для щеплених бустерною дозою від коронавірусної 

хвороби з'явиться у застосунку Дія наприкінці січня.  

Зауважимо, для бустерної дози перевагу надаватимуть м-РНК-вакцинам – Moderna або 

Comirnaty від Pfizer-BioNTech, незалежно від того, якою вакциною раніше була щеплена людина.  

Тим, хто отримав перші два щеплення вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech, 

рекомендовано вводити бустерну дозу вакциною Pfizer. За відсутності мРНК-вакцин бустерну дозу 

можна зробити іншою вакциною згідно з дозволеними в Україні схемами. 

 

 Міністерство цифрової трансформації України повідомляє: єПідтримка в Дії: з 24 січня 

українці віком від 60 років зможуть купувати ліки в аптеках за 1000 грн від держави 

Сьогодні Уряд ухвалив зміни в постанову щодо програми єПідтримка. З 24 січня на гроші 

єПідтримки українці від 60 років зможуть купити ліки. 

Банки перевірятимуть вік людини в момент проведення платежу. Коли саме ви оформили 

картку — не важливо, головне, щоб на момент купівлі ліків вам вже виповнилося 60 років, а також 

щоб ви мали повний курс вакцинації та «зелений» COVID-сертифікат у Дії. Нагадуємо, що 

витратити 1000 грн єПідтримки можна упродовж 4 місяців. Найбільше витрачали кошти на книги, 

кіно та квитки на внутрішні перевезення. 

«Команді Мінцифри вдалося розробити технічну реалізацію унікальної послуги для 

українців — єПідтримка. Кілька кліків у Дії, швидко та зручно. Було подано 7,2 млн заявок, 

оформлено 8,4 млн карток та витрачено 1,5 млрд гривень. Відтепер люди старшого віку також 

зможуть купити ліки за 1000 грн від держави. Наразі вже всі банки, які видають картки єПідтримки, 

готові технічно до запуску цього оновлення», — зазначив Віце-прем’єр-міністр — Міністр цифрової 

трансформації Михайло Федоров. 

«Рівно місяць, як стартувала ініційована Президентом України програма єПідтримка. І вже 

понад 7 мільйонів українців отримали кошти від держави — це половина тих, хто пройшов повний 

курс вакцинації. Загалом на картки громадян перераховано 7,2 млрд грн, з яких 1,5 млрд грн вони 

вже витратили. Сьогодні в межах програми ми посилюємо підтримку старших людей, надаючи їм 

можливість піклуватися про своє здоров’я — придбати необхідні ліки», — додав заступник 

Міністра економіки Олександр Грибан. 

Якщо ви ще не скористалися єПідтримкою, то можете це зробити за кілька хвилин, швидко 

та зручно: 

Оформте спеціальну картку єПідтримка в одному з банків-партнерів. Оформлення картки 

безоплатне як онлайн, так і офлайн у відділенні банку. В онлайн-банкінгу картку можна отримати 

за 1 хв. 

Завантажте застосунок Дія або оновіть його до останньої версії в PlayMarket або AppStore. 

Переконайтеся, що у вас є «зелений» COVID-сертифікат про дві дози вакцинації. Зверніть 

увагу, що сертифікати, отримані на порталі Дія чи паперовий від сімейного лікаря, не підходять для 

отримання виплат. Отримати COVID-сертифікат у застосунку Дія зараз можна як з ID-карткою, так 

і з паспортом-книжечкою. 

Зайдіть у розділ Послуги та знайдіть єПідтримку. 

Надішліть заяву на отримання коштів 

Виберіть для виплати картку єПідтримка. 

Очікуйте зарахування коштів. 

Як працює проект єПідтримка, можна дізнатися за цим посиланням. Усі запитання та 

інструкцію з генерування COVID-сертифікатів можна знайти тут. 

Також у найближчих планах з розвитку проекту — надати можливість отримати 1000 грн 

допомоги вакцинованим підліткам віком від 12 до 17 років. 

Проект реалізують Міністерство економіки України, Міністерство культури та 

інформаційної політики України, Національний банк України та Кабінет Міністрів України. 



Команда Міністерства цифрової трансформації України розробляє технічну частину в застосунку 

Дія. 

 

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє: Пацієнти із COVID-19, як і раніше, 

будуть отримувати всю медичну допомогу у стаціонарах безоплатно 

Оплата лікування пацієнтів з COVID-19 в стаціонарних умовах у 2022 р. здійснюватиметься 

за двома пакетами: «Готовність до реагування» та «Стаціонарна допомога пацієнтам  з COVID 19». 

На перший пакет на 2022 рік передбачено 2,5 млрд грн. Кожен законтрактований медзаклад, 

який був визначений Департаментами охорони здоров’я ОДА в кількості один заклад на 200 тисяч 

населення відповідної області, отримуватиме 1 053 510 грн на місяць. 

На другий пакет передбачено 16,9 млрд грн. На нього зможуть законтрактуватися всі 

заклади, які відповідають вимогам Національної служби здоров'я України. Оплата 

здійснюватиметься за комбінацією глобальної ставки та ставки за кожен пролікований випадок. У 

розрахунку тарифу враховано заробітну плату й необхідні лікарські засоби та медичні вироби для 

лікування пацієнтів з COVID-19. 

Всі надані послуги будуть оплачені медзакладам за договором з Національною службою 

здоров’я. Це забезпечить фінансовий захист пацієнтів із коронавірусом. 

 

Міністерство охорони здоров'я України повідомляє: Симптоматика нового штаму 

коронавірусу «Омікрон» 

Світові тенденції свідчать про стрімке поширення нового штаму COVID-19 «Омікрон». 

Наразі щодо нього ще тривають дослідження, проте вже можна виокремити симптоми, які 

найчастіше зустрічаються у хворих на вказаний штам.  

Зокрема,  

у 73% випадків зустрічається нежить,  

у 67,5% - головний біль,  

у 63,5% - втома.  

у 60% випадків спостерігається чхання та біль у горлі.  

Водночас не виявлено суттєвої відмінності від симптомів штаму «Дельта», який наразі 

домінує в Україні. У разі зараження на цей штам, разом із вказаними вище симптомами, також 

спостерігається  

кашель (43,5%),   

хриплий голос (35,7%),  

озноб чи тремтіння (30%),  

лихоманка (29,4%),  

втрата/спотворення нюху та/або смаку (23,7%) тощо.  

 Попри те що симптоми «Омікрону» здаються схожими на застуду, новий штам також може 

спричиняти тривалі наслідки для здоров’я, госпіталізацію та летальні випадки. Через стрімке 

поширення «Омікрону» у небезпеці перебувають ті, хто не пройшов принаймні базового курсу 

вакцинації проти COVID-19.  

 При появі будь-яких симптомів ГРВІ у першу чергу варто звернутись до свого сімейного 

лікаря. Той, у свою чергу, має надати направлення на тестування на COVID-19. До результатів 

тестування та під час видимих симптомів варто не відвідувати місць загального скупчення людей 

та дотримуватись режиму самоізоляції.  

Нагадаємо, що новий штам має менший інкубаційний період, ніж штам «Дельта». У 

середньому, за даними наукових досліджень, він становить 3 доби. 

Більше про «Омікрон» можна прочитати за посиланням https://cutt.ly/HIbpWRP 

https://cutt.ly/HIbpWRP


 
 

Міністерство охорони здоров'я України повідомляє: МОЗ спростило доступ підлітків 

до вакцинації від COVID-19 

Міністерство охорони здоров’я України скасувало вимогу про обов’язкову наявність усіх 

рутинних щеплень для вакцинації дітей від 12 років проти COVID-19. Про це йдеться у наказі № 64 

від 13.01.2022. 

Відтепер для того, щоб вакцинувати дитину 12-17 років від коронавірусної хвороби, батькам 

достатньо просто записати її до будь-якого пункту чи центру щеплення. Адреси та контакти центрів 

та пунктів можна знайти на vaccination.covid19.gov.ua/list або за тел. 0 800 60 20 19. 

Із собою треба мати свідоцтво про народження (для дітей 12-13 років) або паспорт та 

ідентифікаційний код (для дітей 14-17 років) для того, щоб дані про вакцинацію внесли в 

електронну систему охорони здоров’я. 

Дітям 12-13 років для щеплення необхідна згода одного з батьків або опікуна. 

Для вакцинованих від COVID-19 також є можливість генерації дитячого COVID-

сертифікату. 

Водночас вчасне проведення обов’язкових рутинних щеплень, передбачених Національним 

календарем, залишається важливим, адже захищає дитину від 10 небезпечних інфекційних хвороб. 

До 12 років (включно) діти в Україні мають отримати щеплення: 

від гепатиту В (три дози, завершений курс вакцинації); 

туберкульозу (1 доза, завершений курс); 

кору, паротиту, краснухи (2 дози, завершений курс); 

дифтерії, правця (5 доз); 

кашлюка (4 дози, завершений курс); 

поліомієліту (5 доз); 

хіб-інфекція (3 дози, завершений курс). 

 У 14 років потрібно завершити курс вакцинації від поліомієліту (6 доза), а у 16 – зробити 

щеплення від дифтерії та правця, яке буде потрібно повторювати кожні 10 років. 

Довідково. Нагадаємо, 13 жовтня 2021 року МОЗ рекомендувало щепити дітей від 12 років 

від коронавірусної хвороби вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech за умови наявності в них усіх 

обов’язкових рутинних щеплень. 

 Вакцина Comirnaty пройшла усі необхідні дослідження для дітей віком 12-17 років, які 

довели її ефективність та безпечність. Виробник вніс в інструкцію до вакцини зміни, якими 

дозволено використовувати цю вакцину дітям від 12 років. 



За даними центрів з контролю та профілактики захворювань США на середину жовтня 2021 

року, вакцина Pfizer на 93% ефективна проти госпіталізації підлітків віком 12-18 років. 

Наразі вакцина Comirnaty від Pfizer-BioNTech дозволена для використання для дітей від 12 

років у більшості країн, що застосовують цей препарат, як-от США, Канада, Австралія, Японія, 

країни ЄС тощо. 

 

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє: Грип та коронавірусна хвороба 

COVID-19 мають багато спільного та відмінного. Визначити, чим саме хворіє людина можливо 

лише за допомогою тестування.  

Єдиним захистом від важкого перебігу та смерті внаслідок обох хвороб є вакцинація.  

Зауважимо, що щеплення від #COVID19 не захищає від грипу, як і щеплення від грипу не 

захищає від коронавірусної хвороби. 

Вакцинуватись від обох хвороб можна одночасно. Ці два щеплення можна робити без 

інтервалу, але в різні руки (https://bit.ly/3rmMrxx). 

Більше про обидва захворювання за посиланням https://cutt.ly/8Iqtd9l 

 
 

Міністерство охорони здоров'я України повідомляє: Змінено процедуру подання 

документів про введення в обіг та/або експлуатацію окремих медичних виробів для протидії 

COVID-19 

Для того, щоб отримати повідомлення від Міністерства охорони здоров’я України про 

введення в обіг та/або експлуатацію окремих медичних виробів, стосовно яких не виконані вимоги 

технічних регламентів, але використання яких необхідне в інтересах охорони здоров’я, заяви із 

пакетом документів слід подавати до Директорату фармацевтичного забезпечення Міністерства 

охорони здоров’я України у паперовому вигляді за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, б. 7, 

скринька Директорату фармацевтичного забезпечення (блакитна будівля). Також їх можна 

надіслати поштою, зазначивши адресатом «Директорат фармацевтичного забезпечення МОЗ». 

У пакеті документів заявник повинен подати заяву в довільній формі, зазначивши у ній: 

мету введення в обіг та/або експлуатацію, 

інформацію щодо виробника, 

назву виробів, 

номер партії або серійного номера, 

обсяг партії, 

призначення виробу та способу дії. 

До заяви мають бути додані: 

документ про відповідність, виданий за межами України (у разі наявності); 

лист-підтвердження заявника про те, що не проведено оцінки відповідності медичних 

виробів. 

За результатами опрацювання поданих документів Міністерство охорони здоров’я України 

видасть заявнику відповідне повідомлення, що надійде на електронну пошту заявника. 

Розгляд документів та видача повідомлення є безоплатними. 

https://bit.ly/3rmMrxx
https://cutt.ly/8Iqtd9l


Контактна особа: Косенко Ольга Олександрівна, державний експерт експертної групи з 

питань медичних виробів та косметичних засобів Директорату фармацевтичного забезпечення 

МОЗ. 

Для отримання консультацій: телефон: 044 200 07 98, електронна пошта: 

moz.pharma24@gmail.com 

 

Міністерство охорони здоров'я України повідомляє: Медики, комунальники та місцеві 

урядовці мають щепитися від COVID-19 до 31 січня 

31 січня 2022 року набуває чинності наказ Міністерства охорони здоров’я України № 2664 

від 30 листопада 2021-го, який розширив перелік організацій, представники яких підлягають 

обов'язковій вакцинації проти COVID-19. 

Згідно з наказом, до списку тих, хто підлягає обов’язковій вакцинації проти COVID-19 на 

період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, з метою запобігання поширенню 

коронавірусної хвороби, додаються працівники: 

органів місцевого самоврядування;  

закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності; 

комунальних підприємств, установ та організацій. 

Працівники цих установ, які не отримають принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19 

до 31 січня, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати. 

Ця вимога не стосується людей, які мають абсолютні протипоказання до щеплень від 

коронавірусної хвороби та медичний висновок на підтвердження цього. 

«В останні тижні 2021 року та перші 2022-го фіксують зростання кількості випадків 

інфікування штамом «Омікрон» у більшості європейських країн. Агентство з безпеки здоров’я 

Великої Британії нещодавно опублікувало звіт, відповідно до якого в людей, інфікованих саме 

«Омікроном», ризик потрапити в лікарню на 50% нижчий порівняно з інфікованими штамом 

«Дельта». При зараженні «Омікроном» ризик госпіталізації нижчий на 65% для пацієнтів, які 

отримали дві дози вакцини, та на 81% – для тих, хто отримав три дози. Однак кількість випадків 

COVID-19, викликаних новим штамом, зростає, а це може створити суттєве навантаження на 

медичну систему. Саме тому в Україні і є необхідність розширення переліку професій, для яких 

вакцинація від COVID-19 є обов’язковою», – коментує міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.  

Щепитися від COVID-19 можна організовано або індивідуально у будь-якому пункті чи 

центрі вакцинації. Детальний перелік та контакти пунктів та центрів – на 

vaccination.covid19.gov.ua/list. 

Нагадаємо, що в Україні щеплення від COVID-19 вже є обов’язковими для працівників 

центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів; місцевих державних 

адміністрацій та їхніх структурних підрозділів; закладів освіти всіх рівнів та форм власності, 

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

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

Міністрів від 4 березня 2015 року № 83. 

 

Міністерство охорони здоров'я України повідомляє: Пластикові прозорі «маски» не є 

засобом індивідуального захисту 

Тривалий час працівники сфери обслуговування, кафе, ресторанів, готелів використовують 

так звані пластикові прозорі захисні маски. Насправді нічого спільного із засобом індивідуального 

захисту такі предмети не мають.  

Про пластикові прозорі «маски» не згадується в жодному документі, що регулює 

протиепідемічні правила (https://bit.ly/32W2R7P). Натомість необхідно використовувати захисні 

медичні маски чи респіратори, які повністю закривають ніс та рот. 

Фактично, люди, які використовують такі пластикові «маски», не мають жодного 

ефективного засобу індивідуального захисту. Це пов’язано з тим, що такі засоби не щільно 

прилягають до обличчя, а, відповідно, не захищають від інфікування інших та не убезпечують від 

зараження того, хто носить такі «маски».  

Закликаємо працівників сфери обслуговування турбуватись про себе й своїх відвідувачів та 

використовувати ефективні засоби індивідуального захисту. 

 

mailto:moz.pharma24@gmail.com


Міністерство охорони здоров'я України повідомляє: З чого складаються вакцини проти 

COVID-19? Детально про склад вакцин у наших інфографіках. 

Усі компоненти вакцин безпечні для вашого здоров’я, а деякі з них навіть використовуються 

у косметології чи харчуванні.  

Вивчайте лише достовірний склад вакцин та не дайте ввести себе в оману різним міфам. 

Адже склад вакцин публічний і зазначається кожним виробником. 

Вакцинуйтеся та захистіть себе! https://vaccination.covid19.gov.ua/list 

  
 

 

 

 
 

Міністерство охорони здоров'я України повідомляє: Вакциновані бустерною дозою 

отримають нові COVID-сертифікати 

COVID-сертифікат для щеплених бустерною дозою від коронавірусної хвороби з'явиться 

наприкінці січня. Доти усі, хто вакцинувався бустером, зможуть користуватися "зеленим" 

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


сертифікатом про повну вакцинацію. Про це розповіла заступниця міністра з питань цифрового 

розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Марія Карчевич. 

Щоб отримати новий цифровий документ, достатньо надіслати запит на порталі чи у 

застосунку «Дія» не раніше останніх чисел січня, звісно, вже після самого щеплення. Порядок 

генерації сертифікату нічим не відрізнятиметься від того, як створюються COVID-сертифікати на 

підставі одужання чи вакцинації. Єдиною відмінністю є термін дії нового документа — він буде 

чинним 270 днів, рахуючи від дати останнього щеплення проти COVID-19.  

Слід зауважити, що, крім COVID-сертифіката, українці, які отримали бустер, зможуть 

отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Медичний документ видається за місцем 

щеплення чи у сімейного лікаря та у ньому мають бути перелічені усі дози вакцинації проти COVID-

19 відповідно до вимог.  Цей документ, як і COVID-сертифікат, буде чинним 270 днів, рахуючи від 

дати останнього щеплення проти COVID-19.  

Нагадаємо, що бустерною дозою від COVID-19 вважається доза, яку вводять як 

ревакцинацію вже після повного курсу щеплень, щоб посилити ефективність вакцинації, яка з часом 

знижується. 

Нещодавно МОЗ дозволило бустерну дозу вакцини проти коронавірусної хвороби не лише 

для медичних працівників, але й для людей віком від 60 років, незалежно від того, якою вакциною 

вони щепилися. 

 
 

Міністерство охорони здоров'я України повідомляє: В Україні змінили змішані схеми 

вакцинації від COVID-19 

В Україні змінили схеми використання різних вакцин для основного курсу щеплень від 

COVID-19, згідно з якими вакцину CoronaVac від Sinovac Biotech тепер можна поєднувати з 

векторними (AstraZeneca) та мРНК-вакцинами (Moderna або Comirnaty від Pfizer-BioNTech). Крім 

того, після Moderna або Pfizer тепер можна застосовувати вакцину AstraZeneca. 

Такі рекомендації Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики (НТГЕІ) від 

23.12.2021 були ухвалені наказом Міністерства охорони здоров’я України № 2976 від 31 грудня 

2021 року. 

Згідно з ним, можливі наступні схеми використання різних вакцин: 

Перша доза інактивованої вакцини (CoronaVac/Sinovac) + друга векторної (AstraZeneca) або 

мРНК (Pfizer, Moderna) 

Перша доза векторної вакцини (AstraZeneca) + друга мРНК-вакцини (Pfizer, Moderna) 

Перша доза мРНК-вакцини (Pfizer, Moderna) + друга доза векторної вакцини (AstraZeneca) 

Інтервал між введеннями для всіх схем – 28 днів. 

Такі самі схеми можна застосовувати також для додаткової чи бустерної дози. 



Також НТГЕІ рекомендує жінкам, які отримали першу дозу вакцини CoronaVac/Sinovac, а 

потім завагітніли, використати для другої дози вакцину на іншій платформі. Перевагу слід надавати 

мРНК-вакцинам Pfizer або Moderna. Мінімальний інтервал між дозами - 28 днів. 

 
 

  

  

  

Міністерство охорони здоров'я України повідомляє: Експрес-тести на COVID-19, 

зроблені в домашніх умовах, не є чинним для відвідування громадських закладів та поїздок у 

громадському транспорті. 

Зараз у продажу можна знайти експрес-тести для домашнього використання. Проте такі 

тести не дають підстави відвідувати ресторани, кінотеатри, спортивні зали чи користуватись 

міжрегіональним транспортом в умовах карантину. Для цього підійде ПЛР-тест та експрес-тест на 

антиген, зроблений в лабораторії. Ці види тестування дають змогу виявити активну інфекцію.  

Чому зроблені вдома експрес-тести не валідні для доступу у громадські заклади?  

Процедура проведення тестування може бути проведена із порушеннями, а можливості 

перевірити, чиї зразки використовувались для тесту немає.  

Результати такого тестування не є 100% гарантованими, зокрема і через те, що процедура 

може бути проведена із порушенням. 

Водночас, такі типи тестів можна використовувати для самоконтролю. У випадку 

позитивного результату необхідно звернутись до медичного закладу для підтвердження результатів 

ПЛР-методом.  

Більше про різницю тестів на COVID-19 читайте за посиланням https://cutt.ly/0UiiEs1 

 

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

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

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

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

територіях Донецької, Луганської та Херсонської областей, розташованих поблизу контрольних 

пунктів в'їзду-виїзду. 
 

https://cutt.ly/0UiiEs1


 
 

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. 

 

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.  

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


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. 
 

 
 

 

 

 



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 

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


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  24 січня 2022 року в Збройних Силах 

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

хворіє 2 042 особи. 

Всього за час пандемії одужало 34 298 осіб, летальних випадків 112. На ізоляції (у т. ч. 

самоізоляції) перебуває 553 особи. 

За минулу добу зареєстровано 31 новий випадок захворювання на гостру респіраторну 

хворобу COVID-19. 

Від початку вакцинальної кампанії у Збройних Силах України 238 937 осіб отримали 1 дозу 

вакцини. 2 дози вакцини отримали 233 499 осіб.  

  

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

Telegram-канал «Держприкордонслужба» повідомляє: ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ 

ПОДОРОЖУЮЧИХ 

З 1 березня Кіпр змінює епідемічну класифікацію країн: визначається три категорії («зелена», 

«червона» і «сіра») та відмовляються від «помаранчевої». 

Вакциновані/перехворілі звільняються від надання ПЛР-тестів, дотримання карантину та 

отримання спеціальних дозволів на в'їзд. 

Нещеплені громадяни із "зеленого" списку країн зможуть прибути до Кіпру з ПЛР-тестом 

(не раніше ніж за 72 години) або експрес-тестом (не раніше ніж за 24 години). 

Туристи із "червоного" списку зможуть в'їжджати без щеплення на тих самих умовах, але 

після прибуття їм необхідно зробити додатковий ПЛР-тест за власні кошти. 

З 1 лютого Тайланд відновлює програму TEST & GO, що спрощує умови в'їзду. 



Повністю вакциновані туристи повинні здати тест на COVID-19 після прибуття до країни та 

додатково через п'ять днів перебування. Самоізоляція не вимагається. 

Уряд Швеції скасував вимогу надання негативного результату тесту на COVID-19 незалежно 

від статусу вакцинації.  

Зміни вступають в дію з 21 січня. 

 

Telegram-канал «Коронавірус_інфо» повідомляє:  Для чого потрібна бустерна доза 

вакцини проти COVID-19 

Бустерна доза посилює імунний імунітет. Основні дози вакцини захищають від важких та 

смертельних випадків, однак імунітет від них із часом слабшає. Дослідження показують, що 

бустерна доза мРНК-вакциною (Moderna або Comirnaty/Pfizer) допомагає в боротьбі зі штамом 

«Омікрон». 

Отримати бустерну дозу можна через 6 місяців після другого щеплення в будь-якому пункті 

чи центрі вакцинації проти COVID-19. Переглянути повний список можна на офіційному сайті 

вакцинації проти COVID-19. 

 

 

 

 
 

 

 


