


Інформаційна довідка щодо питань, пов’язаних з коронавірусом COVID-19 

станом на 10 серпня 2020 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 

Сторінки у Facebook www.fb.com/moz.ukr  
Twitter  - https://twitter.com/MoH_Ukraine  
Youtube-канал – https://goo.gl/bJszMq  

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


Сайт – http://moz.gov.ua/  
Відповіді на основні запитання про COVID-19 https://covid19.gov.ua/ 
Telegram-канали: 

«Коронавірус_інфо» https://t.me/COVID19_Ukraine  

«МОЗ» https://t.me/mozofficial  
Онлайн-платформ з інформацією про лікування COVID-19 http://covid19.dec.gov.ua/  
Чат-боти: https://t.me/COVID19_Ukraine_Bot та https://t.me/ivanmaskbot  

 

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

Центр громадського здоров’я України 0 800 505 804 

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

 

Міністерство закордонних справ: (044) 238-16-57 https://mfa.gov.ua/ 
- Twitter (https://twitter.com/MFA_Ukraine),  
- Facebook (https://www.facebook.com/UkraineMFA) 
- Telegram (https://t.me/s/uamfa/32) 

 

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

Держприкордонслужба України https://dpsu.gov.ua/  
0 800 218 808 (багатоканальний номер для безкоштовних дзвінків з мережі фіксованого 

та мобільного зв’язку на території України);  

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

тарифами відповідного оператора зв’язку),  

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

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

 

Посольства України 

 

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

Іспанія: (+34) 620-641-324 https://spain.mfa.gov.ua/ 
Італія: (+39) 3-519-886-823 https://italy.mfa.gov.ua/ 
Китай: (+86) 13-701-230-647 https://china.mfa.gov.ua/ 

Німеччина: (+49) 3-028-887-116 https://germany.mfa.gov.ua/ 
Польща: (+48) 698-608-837, 503-521-732, 883-176-485, 537-516-463, 510-567-000, 791-013-543, 

797-314-411https://poland.mfa.gov.ua/ 
Франція: (+33) 143-060-737 https://france.mfa.gov.ua/ 
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Офіс Президента відкрив сервіс, що оперативно показує, як поширюється коронавірус 

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

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

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

 

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 акаунти “Коронавірус інфо” 

(@coronainfoua). Там уже запустили челендж #мийруки. 
 

 

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

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 Кабінету Міністрів від 20 травня в Україні запроваджено адаптивний 

карантин. Наразі дію адаптивного карантину продовжено до 31 серпня. 

 

Адаптивний карантин в Україні передбачає, що пом’якшення обмежувальних заходів 

через коронавірус можливе лише в регіоні, який відповідає критеріям МОЗ.  

Залежно від епідеміологічної ситуації всі регіони поділено на декілька зон: зелену, 

жовту, помаранчеву і червону за рівнем епідемічної небезпеки поширення COVID-19. 

Посилення протиепідемічних заходів застосовується та припиняється на території 

регіону на підставі рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій, яке приймається за поданням головного державного санітарного лікаря 

регіону. 

Перехід регіону з однієї в іншу зону можливий за умови, коли 5 днів поспіль там 

спостерігаються зміни одного із визначених показників. Обмеження діятимуть на всіх рівнях, 

включаючи “зелений”. Серед обов’язкових вимог — носіння масок у громадських місцях, 

проведення масових заходів лише за умови перебування не більше 1 особи на 5 м кв, 

заповненість кінотеатрів - не більше, ніж на 50%, перевезення пасажирів тільки на сидячих 

місцях. Найбільш жорсткий карантин буде діяти в “червоній зоні”. 

Відповідно до Закону України «Про охорону праці», роботодавець повинен забезпечити 

працівників засобами індивідуального захисту. У разі неможливості забезпечення працівників 

ЗІЗ заклад може бути закритий до зняття протиепідемічних обмежень. 

https://public.tableau.com/profile/publicviz#!/vizhome/monitor_15841091301660/sheet0
https://t.me/ualegalaid
https://web.telegram.org/#/im?p=@coronainfoua
tg://search_hashtag/?hashtag=мийруки


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Надзвичайна ситуація» - це обстановка, на даному етапі спричинена епідемією, що 

призвела до виникнення загрози життю або здоров’ю населення, загибелі людей, а також до 

завдання значних матеріальних збитків, до неможливості проживання населення на такій 

території чи об’єкті, провадження на ній господарської діяльності. 

Основними завданнями у режимі надзвичайної ситуації є: 

• здійснення оповіщення органів управління та сил цивільного захисту, а також 

населення про виникнення надзвичайної ситуації та інформування його про дії в умовах такої 

ситуації;  

• призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та утворення 

у разі потреби спеціальної комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації; 

• визначення зони надзвичайної ситуації;  

• здійснення постійного прогнозування зони можливого поширення надзвичайної 

ситуації та масштабів можливих наслідків;  

• організація робіт з локалізації і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, залучення 

для цього необхідних сил і засобів; 

• організація та здійснення заходів щодо життєзабезпечення постраждалого населення;  

• організація та здійснення (у разі потреби) евакуаційних заходів;  

• організація і здійснення радіаційного, хімічного, біологічного, інженерного та 

медичного захисту населення і територій від наслідків надзвичайної ситуації;  

• здійснення безперервного контролю за розвитком надзвичайної ситуації та 

обстановкою на аварійних об’єктах і прилеглих до них територіях;  

• інформування органів управління цивільного захисту та населення про розвиток 

надзвичайної ситуації та заходи, що здійснюються.  

 

Здійснення заходів медичного захисту населення покладається на суб’єктів 

забезпечення цивільного захисту.  

При цьому центральні органи виконавчої влади у відповідній сфері суспільного 

життя створюють функціональні підсистеми єдиної державної системи цивільного 

захисту.  

Перелік центральних органів виконавчої влади, що створюють функціональні 

підсистеми, визначаються Положенням про єдину державну систему цивільного захисту 

(затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 р. № 11). 

Відповідно до додатку 1 до зазначеного положення, зокрема:  

• Мінекономіки - створюється підсистема забезпечення санітарного та 

епідеміологічного благополуччя населення (через Держпродспоживслужбу); 

• МОЗ - підсистема медичного захисту населення. 

• Водночас відповідно до додатку 2 до цього положення визначено перелік ЦОВ якими 

утворюються спеціальні служби цивільного захисту, зокрема МОЗ – медична спеціалізована 

служба. 

При цьому звертаємо увагу, що відповідно до статті 18 Кодексу цивільного захисту 

України «Повноваження інших центральних органів виконавчої влади у сфері цивільного 

захисту» належить, зокрема:  

• забезпечення виконання завдань цивільного захисту створеними ними 

функціональними підсистемами; 

• створення і використання матеріальних резервів для запобігання та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій. 

 

• Статтею 98 Кодексу цивільного захисту України передбачене створення та 

використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій.  

• Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року № 775 

затверджено Порядок створення та використання матеріальних резервів для запобігання і 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. 

• Пунктом 3 зазначеного Положення визначено, зокрема, що ДСНС, Мінекономіки, 

МОЗ створюються відомчі матеріальні резерви у відповідних галузях економіки. 



 

• Повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування 

в умовах карантину визначаються статтею 30 Закону України «Про захист населення від 

інфекційних хвороб».  

• Так, на територіях, де встановлено карантин, місцевим органам виконавчої влади 

та органам місцевого самоврядування надається право: 

• залучати підприємства, установи, організації незалежно від форм власності до 

виконання заходів з локалізації та ліквідації епідемії чи спалаху інфекційної хвороби; 

• установлювати особливий режим в'їзду на територію карантину та виїзду з неї 

громадян і транспортних засобів, а у разі необхідності - проводити санітарний огляд речей, 

багажу, транспортних засобів та вантажів;  

• запроваджувати більш жорсткі, ніж встановлені нормативно-правовими актами, вимоги 

щодо якості, умов виробництва, виготовлення та реалізації продуктів харчування, режиму 

обробки та якості питної води; 

• установлювати особливий порядок проведення профілактичних і 

протиепідемічних, у тому числі дезінфекційних, та інших заходів; 

• створювати на в'їздах і виїздах із території карантину контрольно-пропускні пункти, 

залучати в установленому порядку для роботи в цих пунктах військовослужбовців, працівників, 

матеріально-технічні та транспортні засоби підприємств, установ, організацій незалежно від 

форм власності, частин та підрозділів центральних органів виконавчої влади, що реалізують 

державну політику у сферах оборони і військового будівництва, охорони громадського порядку. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10 серпня в Україні 81 957 

лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 922 летальні, 44 359 пацієнтів 

одужало. За добу зафіксовано 1 008 нових випадків. Загалом проведено 1 179 434 тестування 

методом ПЛР. Усього за добу одужало 387 пацієнтів.                                                                                                                                                                                               

 

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: 

 

− Вінницька область — 2 985 випадків; 

− Волинська область — 4 327 випадків; 

− Дніпропетровська область — 1 571 випадок;  

− Донецька область — 976 випадків; 

− Житомирська область — 2 154 випадки; 

− Закарпатська область — 5 809 випадків; 

− Запорізька область — 953 випадки; 

− Івано-Франківська область — 5 797 випадків; 

− Кіровоградська область — 724 випадки; 

− м. Київ — 9 564 випадки; 

− Київська область — 4 197 випадків; 

− Львівська область — 10 981 випадок;  

− Луганська область — 155 випадків; 

− Миколаївська область — 716 випадків; 

− Одеська область — 4 230 випадків; 

− Полтавська область — 497 випадків; 

− Рівненська область — 6 923 випадки; 

− Сумська область — 699 випадків; 

− Тернопільська область — 3 324 випадки; 

− Харківська область — 4 901 випадок; 

− Херсонська область — 269 випадків; 



− Хмельницька область — 1 368 випадків; 

− Чернівецька область — 6 777 випадків; 

− Черкаська область — 1 036 випадків; 

− Чернігівська область — 1 024 випадки. 

 

 

 
 

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

міста Севастополя відсутні. 

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського 

здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 10 серпня 2020 року до 

Центру надійшло 1 093 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року 

надійшло 137 158 повідомлень про підозру на COVID-19. 

 

Ситуація в світі 

 

- 213 країн та територій світу зіштовхнулись з хворобою викликаною вірусом COVID-

19, яку ВООЗ оголосила, як «пандемія». 

- Наразі у світі зареєстровано 20 026 161 випадок зараження новим коронавірусом. З них 

одужало: 12 900 625, активні захворювання: 6 391 516, летальні випадки: 734 020. 

- Станом на 10 серпня 2020 США займає перше місце серед зареєстрованих випадків 

зараження COVID19. Наразі кількість сягає 5 199 444 випадки зараження COVID-19, що робить 

США центром пандемії у світі. Летальних випадків – 165 617. США займає перше місце, серед 

летальних випадків, викликаних COVID-19. 

- Станом на 10 серпня 2020 в Бразилії загалом зареєстровано 3 035 582 випадків 

зараження COVID-19, з них 101 136 летальних. 



- Станом на 10 серпня в Індії загалом зареєстровано 2 215 074 випадки зараження 

COVID-19, з них 44 466 летальних. 

- Фахівці з Японії розпочали створення незвичайної вакцини проти коронавірусу. 

Препарат буде вводитися людині через ніс. 

- За даними ВООЗ молоді люди почали у п'ять разів частіше хворіти коронавірусом. 

- Сінгапур зобов'язав туристів і всіх, хто в'їжджає з інших країн, носити спеціальні 

трекери під час двотижневої самоізоляції. 

 

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

 

Українці за кордоном 

 

За даними МЗС, до посольств та консульств звернулися за допомогою в тій чи іншій 

формі – 19929 громадян України. З усіма встановлено зв’язок та надається необхідне сприяння. 

З них наполягають на поверненні в Україну – 3329 осіб; 

- В країнах перебування готові тимчасово залишитися – 3110 осіб;  

- За допомогою МЗС та ЗДУ всім забезпечено можливість залишатися в країнах 

перебування до завершення дії обмежувальних заходів, зокрема, вирішені питання 

незастосування санкцій у разі порушення з об’єктивних причин міграційно-візового режиму; 

- Майже всі співвітчизники забезпечені житлом та засобами для існування. Не 

вирішеними поки залишаються побутові проблеми у 244 громадян. Консули працюють над їх 

розв’язанням; 

- Дозволи на проживання в країнах перебування мають 4483 громадянина; 

- Усім нашим громадянам забезпечено доступ до медичних закладів; 

- Відсутній/закінчився поліс медичного страхування у 1062 громадян. Консулами 

надається практична допомога; 

- На сьогодні мають місце 56 ситуацій, які вимагають від ЗДУ оперативного реагування 

(потреба у ліках за рецептом, возз’єднання сімей, забезпечення умов перебування для осіб з 

особливими потребами). Ведеться робота над їх вирішенням. 

 

 

 

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

 

Новини Уряду 

 

 У понеділок, 10 серпня, під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля відбулося 

позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій. 

Обговорювалися, зокрема, питання зміни стратегії боротьби з COVID-19, збільшення 

тестування населення, посилення контролю за дотриманням умов самоізоляції та 

відслідковування можливих контактів. 

Денис Шмигаль зазначив, що, у зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації, Уряд 

запроваджує щоденну роботу державної комісії ТЕБ та НС та посилює заходи контролю за 

дотриманням правил карантину.  

За словами Прем’єр-міністра, до 15 вересня 2020 року кількість щоденних ПЛР-тестувань 

має збільшитися до 30 тисяч. Також має бути запроваджена категоризація осіб, що тестуються. 

«Нам потрібно обов’язково окремо маркувати тести представників Нацполіції, лікарів, 

учителів та деяких інших категорій працівників. Так ми зможемо отримати більш детальну 

статистику та розуміння, в яких категоріях хвороба поширюється швидше», — зазначив Глава 

Уряду. 

Ще одним завданням Уряду, як відзначив Денис Шмигаль, має бути удосконалення так 

званої системи «Виявлення-тестування-ізоляція-контакти». Зокрема, створення системи 

відслідковування контактних осіб шляхом опитування. 



Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що, станом на сьогодні, на 

самоізоляції перебуває понад 28 тисяч активних хворих на COVID-19 та майже 100 тисяч 

контактних осіб. 

«В середньому, на кожен випадок ми маємо по 4-5 контактних осіб. Важливо, щоб усі без 

винятку люди, які є контактними, перебували на самоізоляції згідно з встановленими правилами 

через використання додатку «Дій вдома», — підкреслив Максим Степанов. 

За результатами позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Прем’єр-міністр доручив: 

— опрацювати механізм відрядження епідеміологів Держпродспоживслужби до 

лабораторних центрів МОЗ для проведення епідемічних розслідувань; 

— керівникам ОДА і Міністерству охорони здоров’я активізувати роботу щодо 

збільшення кількості ліжкомісць із підведеним киснем у лікарнях другої хвилі приймання 

хворих на COVID-19. Зараз у таких лікарнях наявно 10,3 тис. ліжкомісць, а також 1442 апарати 

штучної вентиляції легень; 

— Національній поліції щоденно під час засідання Комісії надавати звітність про 

проведені перевірки щодо дотримання карантинних правил; 

— Міністерству цифрової трансформації щоденно надавати інформацію щодо кількості 

встановлень додатку «Дій вдома». 

 

 З 1 серпня набула чинності постанова Кабінету Міністрів від 22 липня 2020 р. №641 

«Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на 

території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2». 

Відповідно до документу, адаптивний карантин в Україні продовжений до 31 серпня 

2020 року. 

Залежно від епідеміологічної ситуації всі регіони поділено на декілька зон: зелену, 

жовту, помаранчеву і червону за рівнем епідемічної небезпеки поширення COVID-19. 

Зелена зона передбачає: 

— перебування у громадських будівлях в масках або респіраторах; 

— проведення масових заходів: не більше 1 людини на 5 квадратних метрів; 

— кінотеатри із заповненістю на 50%; 

— перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць. 

Жовта зона (+ обмеження зеленої), забороняється: 

— відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, 

що надають послуги кризово. 

Помаранчева зона (+ обмеження жовтої), забороняється: 

— діяльність закладів розміщення (хостели, туристичні бази тощо), окрім готелів; 

— діяльність розважальних закладів, ресторанів у нічний час; 

— планові госпіталізації в лікарнях; 

— спортзали, фітнес-центри, заклади культури; 

— прийом нових змін в дитячі табори; 

— обмеження для масових заходів: 1 людина на 20 квадратних метрів та не більше 100 людей. 

Червона зона (+ обмеження помаранчевої), забороняється: 

— робота громадського транспорту; 

— відвідування закладів освіти; 

— діяльність ТРЦ, кафе та ресторанів. 

Перетин кордону: з країн «зеленої зони» – потрібен тільки страховий поліс. Для країн 

із «червоної зони» – потрібен поліс + самоізоляція на 14 днів або ПЛР-тест. 

Регіоном із значним поширенням COVID-19 вважається регіон, в якому наявна одна 

з таких ознак: 

1. Завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації 

пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить більш як 50 відсотків; 

2. Середня кількість тестувань методом ПЛР та ІФА становить менше ніж 24 на 100 тис. 

населення протягом останніх семи днів; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить більш як 11 

відсотків; 

4. Показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 становить більш як 10 

відсотків. 

5. Показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 застосовується у разі 

реєстрації більше восьми випадків на 100 тис. населення сумарно за останні сім днів. 

— Посилення протиепідемічних заходів застосовується та припиняється на території регіону на 

підставі рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій, яке приймається за поданням головного державного санітарного лікаря регіону. 

— Перехід регіону з однієї в іншу зону можливий за умови, коли 5 днів поспіль там 

спостерігаються зміни одного із визначених показників. Обмеження діятимуть на всіх рівнях, 

включаючи “зелений”. Серед обов’язкових вимог — носіння масок у громадських місцях, 

проведення масових заходів лише за умови перебування не більше 1 особи на 5 м кв, 

заповненість кінотеатрів - не більше, ніж на 50%, перевезення пасажирів тільки на сидячих 

місцях. Найбільш жорсткий карантин буде діяти в “червоній зоні”. 

— З 1 вересня 2020 року в Україні відкриються всі школи. Однак, якщо епідеміологічна 

ситуація в районі не буде задовольняти вимогам МОЗ, освітні заклади будуть змушені закрити 

на карантин. Закривати школи будуть тільки в районах «червоної зони» – де високий показник 

захворюваності на атипову пневмонію. 

— В Україні розпочнеться поступове залучення глядачів на футбольні матчі за умов 

дотримання низки карантинних вимог. Основними вимогами є: заповнення секторів стадіону 

глядачами не більше ніж на 25 відсотків, дотримання соціальної дистанції, забезпечення 

наявності дезінфекторів на стадіонах, проведення термоскринінгу на вході. 

 

 

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

 

Новини органів державної влади 

 

Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 10 серпня: 

- За минулу добу захворіло 1008 осіб, з них 65 дітей та 42 медпрацівники. Госпіталізовано 

202 особи. За останню добу в Україні зафіксовано 25 летальних випадків, одужали 387 

пацієнтів. За добу здійснено 13 301 тестування, з них 10 083 дослідження — методом ПЛР і 

3218 — ІФА.  

- Найбільшу кількість випадків зареєстровано у Львівській (130), Івано-Франківській 

(121), Харківській (117) та Чернівецькій (108) областях. 

- Збільшилася кількість госпіталізованих осіб — це ознака зростання захворюваності та 

поширення COVID-19.  

- У лікарнях другої хвилі визначено 10 237 ліжок для госпіталізації хворих на COVID-

19. Ці лікарні мають 851 реанімаційне ліжко та 1442 апарати ШВЛ.  

- Обов'язок щодо виявлення дітей з ознаками респіраторних захворювань, термоскринінг 

та дотримання рекомендацій МОЗ покладається на керівництво та власників шкіл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В МОЗ оприлюднили показники для послаблення протиепідемічних заходів станом на 

10 серпня 2020 року. 

 

 
 

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&the

ater  

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

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

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

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міністерство охорони здоров'я повідомляє: з 1 серпня в Україні дозволена робота 

дитячих оздоровчих таборів на територіях із «зеленими» та «жовтими» рівнями 

епідемічної небезпеки.  
Проте задля безпеки дітей їх перевезення до оздоровчого закладу та перебування на його 

території повинні відповідати певним правилам. Читайте про них у нашій інфографіці 



 
 

 

 

 Вже зовсім скоро українські освітні заклади відчинять свої двері для школярів. Основні 

правила МОЗ щодо організації освітнього процесу: суворе дотримання соціальної дистанції, 

вхід у приміщення школи й пересування по ньому тільки в масках, заборона допуску батьків. 

 Детальні рекомендації опубліковані у нашій інфографіці 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міністерство охорони здоров’я інформує: українці, які повернулися з-за кордону і 

не хочуть проводити 14 днів на самоізоляції, можуть припинити її, здавши ПЛР-тест. 

Людина, яка повертається з "країни червоної зони", повинна пройти самоізоляцію 

протягом 14 днів, встановивши в себе додаток “Дій вдома”, але за бажанням можна також 

пройти ПЛР-тестування у будь-якій лабораторії, акредитованій Центром громадського здоров'я. 

У разі негативного тесту самоізоляція припиняється. Про це Міністр охорони здоров’я України 

Максим Степанов заявив на щоденному брифінгу. 

«Результати тестування на COVID-19 методом ПЛР лабораторія, що безпосередньо 

виконала дослідження, вносить до електронної системи Центру громадського здоров’я України. 

Також після тесту результат автоматично відправляється на додаток “Дій вдома”. Після цього 

людина отримує повідомлення від додатка про можливість припинення самоізоляції», - пояснив 

Максим Степанов. 



Всі лабораторії, які акредитовані Центром громадського здоров’я, є в переліку, 

опублікованому на сайті Центру https://phc.org.ua/  Також звертаємо увагу, що особа, яка здає 

ПЛР-тест, має попередньо заповнити інформовану згоду на опрацювання даних. У формі 

необхідно обов’язково зазначити факт перетину кордону, якщо він відбувся протягом останніх 

14 днів, і точну дату прибуття на територію України. 
Крім цього, у формі варто зазначити саме той номер телефону, який було використано 

для встановлення додатку «Дій вдома». Інакше, можлива плутанина та несвоєчасне отримання 

повідомлення про завершення самоізоляції. 

 

 
 

За повідомленням Державного підприємства обслуговування повітряного руху України 

(Украерорух), віднедавна з’явилась можливість пройти ПЛР-тестування  COVID-19 відразу 

в аеропорту  
https://www.facebook.com/UkSATSE.official/photos/a.933293666695715/4379062902118757/?type

=3&theater 
16 липня відкрився пункт тестування в аеропорту «Львів». Медична процедура разом 

із оформленням триває 15 хвилин. Оплатити тест можна тільки через інтернет-сторінку 

лабораторії. Вартість тестування – 1500 грн. 

Із 17 липня тестувати пасажирів на коронавірус методом ПЛР почали в аеропорту 

«Бориспіль». Тестують і пасажирів після прильоту, і тих, які вилітають. Результати готуються 

протягом доби. Після цього англомовна довідка з результатом надсилається на вказану 

пасажиром електронну адресу. Ті, хто для контролю самоізоляції встановив додаток «Дій 

вдома», у разі негативного результату тесту отримають повідомлення про скасування режиму 

самоізоляції. Вартість послуги – 1500 грн. Оплата можлива лише банківською карткою. 

Оформлення відбувається на третьому поверсі терміналу «D» у зоні реєстрації на стійці № 48 

Fast Line. Тривалість процедури тестування становить 10-15 хвилин. 

З 18 липня таке тестування розпочато і в аеропорту «Харків». Пункт здачі аналізів 

розміщений на першому поверсі терміналу в касі № 20. Послуга надається пасажирам, що 

прибули з «червоної зони» та повинні пройти самоізоляцію. Вартість послуг залежить від часу 

здачі аналізів. У період з 08:00 до 21:59 це коштує 1800 грн., а з 22:00 до 07:59 – 2 100 грн. 

Оплата здійснюється банківською карткою або готівкою. 

 

 В Міністерстві охорони здоров’я нагадують: епідеміологічна ситуація з COVID-19 

змінила звичний вектор буденності. Коронавірусна хвороба диктує багато обмежень, але 

пандемія не забороняє нам головного - отримувати задоволення від життя у новій реальності. 

Ми можемо ходити в кіно, театри, відвідувати концерти, вболівати за улюблені спортивні 

команди, дотримуючись простих епідеміологічних правил. 

 

https://phc.org.ua/
https://www.facebook.com/UkSATSE.official/photos/a.933293666695715/4379062902118757/?type=3&theater
https://www.facebook.com/UkSATSE.official/photos/a.933293666695715/4379062902118757/?type=3&theater


 
 

 

Крім того 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. 

 

 
 

МОЗ повідомляє: Рада ЄС опублікувала список критеріїв, за якими починається 

відкриття кордонів. До списку ввійшли 14 країн, які відповідають всім епідеміологічним 

критеріям Євросоюзу. Детальна інформація в інфографіці. 

Україна не ввійшла до списку, і кордони ЄС залишаються для нас закритими, адже 

весь минулий тиждень в Україні, на жаль, фіксувалися нові антирекорди з кількості хворих на 

коронавірусну інфекцію, і динаміка залишається невтішною. 

 



 
 

 

Для допомоги громадянам України, які планують подорож за кордон, створено 

інтерактивний ресурс, на якому можна побачити інформацію про особливості в’їзду в інші 

країни світу https://tripadvisor.mfa.gov.ua/  

У самому розпалі літо та сезон відпусток. Однак навіть на відпочинку не треба забувати 

про карантин і відповідальне виконання головних правил під час епідемії. Це стосується і 

відпочивальників, і закладів, що приймають гостей, і працівників цих закладів.   

Докладніше про них можна дізнатися в нашій інфографіці. 

 

 

https://tripadvisor.mfa.gov.ua/


  
 

 

Із загальними правилами подорожей цього літа ви можете ознайомитися в наших 

інфографіках 

 

 

 
 

МОЗ повідомляє: почали працювати контрольні пункти в’їзду на тимчасово 

окуповані території. Тому нагадуємо, які правила будуть діяти для іноземців та громадян 

України при перетині державного кордону та лінії розмежування. 

 



 
 

 

Україна поетапно послаблює карантин. Однак це не означає, що його взагалі скасовано. 

Правила безпеки залишаються такими ж, як і раніше. Маска, миття та дезінфекція рук, а також 

соціальна дистанція — основні умови безпеки. 

Нижче ми наводимо правила, які допоможуть насолодитися новими можливостями 

і залишатися в безпеці. 

 



 
 

 

Нагадаємо, в Україні запроваджений адаптивний карантин, який передбачає різний 

рівень обмежувальних заходів у регіонах, у залежності від ситуації всередині області. 

Так в Україні дозволена робота басейнів і спортзалів; відвідування освітніх занять у 

групах не більше 10 людей (наприклад, розпочнуть роботу автошколи); а також відновлено рух 

залізничного транспорту і міжобласних перевезень автотранспортом. Скасування обмежень 

можливе лише у тих регіонах, де це дозволятиме епідемічна ситуація.  

Переглянути повний список рекомендацій МОЗ щодо роботи спортивних залів та 

басейнів можна ТУТ https://bit.ly/3gGjlTq  
Правила пасажирських перевезень під час карантину дивіться в нашій інфографіці. 

 

https://bit.ly/3gGjlTq


 
 

У регіонах, які відповідають критеріям послаблення карантину, відкрилися кафе та 

ресторани. Плануючи наступну вечерю з родиною, будьте обачливі. Передусім ознайомтеся з 

обмеженнями, які зберігаються на період карантину.   

Також в Україні розпочали роботу спортзали, фітнес-центри, басейни. З основних 

рекомендацій МОЗ щодо роботи таких закладів та користування ними: термоскринінг при 

вході, обмежене відвідування, використання засобів індивідуального захисту. 
 



 
 

Крім того МОЗ нагадує: у Києві, Харкові та Дніпрі відновлено роботу метрополітену. 

Проте в країні продовжують діяти карантинні заходи, які стосуються також і пасажирів метро. 

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

Водночас, поновили свою роботу дитячі садки. Однак, щоб перебування у дитячих 

закладах було безпечним, передусім для дітей, МОЗ затвердило певні правила. 

 

 
 



В Україні запрацювали літні майданчики кафе і ресторанів. МОЗ показує яких саме 

вимог повинні дотримуватися як заклади громадського харчування, так і відвідувачі. 
Працівники офісів знову можуть повернутися на свої робочі місця. Проте, щоб 

робота в приміщенні була безпечною для здоров'я, потрібно дотримуватися певних  

протиепідемічних правил.  

 

 
 

  

Вже дозволено працювати як продовольчим, так і непродовольчим магазинам за умови  

дотримання ними певних правил: відвідуйте супермаркети та ТРЦ у захисних масках, 

користуйтеся санітайзерами, уникайте скупчень людей. 

 

 
 



  

У звичному режимі почали працювати стоматологічні клініки. Але щоб лікування було 

безпечним як для стоматологів, так і для їхніх пацієнтів, необхідно дотримуватися певних 

правил. Крім того, Міністерство охорони здоров’я повідомляє: в Україні відкрито пляжний 

сезон. 

 
 

 Міністерство оборони повідомляє: станом на 10 серпня в Збройних Силах України на 

гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 305 

осіб.  

 Всього за час пандемії одужало – 681 особа, летальних випадків – 6. 

 На ізоляції (в тому числі, самоізоляція) перебуває 795 осіб. Кількість 

військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби – 211 осіб.  

 За минулу добу нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19 

не зареєстровано. 

 

 Telegram-канал «Коронавірус у цифрах» розповідає:  молодь стала хворіти на 

коронавірус втричі частіше. 

 За 5 місяців – з кінця лютого до середини липня – кількість захворювань на COVID-19 

серед молодих людей збільшилась утричі.  Про це свідчать дані аналізу Всесвітньої організації 

охорони здоров’я. 

 Так, у період з 24 лютого по 12 липня, частка хворих людей у віці 15-24 років збільшилась 

з 4,5% до 15%. Дані базуються на аналізі захворювань у США, Іспанії, Німеччині, Франції та 

Японії. 

 У ВООЗ вважають, що молоді люди менш пильні щодо носіння масок та правил 

соціального дистанціювання. Також, до збільшення ризику зараження призводять подорожі та 

вечірки у переповнених клубах. 

 «Ми говорили про це раніше, й повторимо знову: молоді люди не є непереможними. Вони 

можуть захворіти на COVID-19, можуть передавати вірус іншим та можуть померти від 

ускладнень», – заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом 

Гебрейесус. 

 



 

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

 

Новини столиці  

 

За минулу добу кількість киян, які захворіли на коронавірус, збільшилась на 66 осіб. 

Загальна кількість підтверджених випадків у столиці станом на 10 серпня – 9564. 

 

 
 

В КМДА повідомили: народний муніципальний уряд міста Гуанчжоу подарував 100 

тисяч одноразових медичних масок та 200 інфрачервоних термометрів місту Києву. 

Термометри будуть передані до інтернатних установ та соціальних закладів міста. 

Масками будуть забезпечені соціальні працівники. 

Гуманітарна допомога від міста Гуанчжоу надана для запобігання та контролю СOVID-

19. 

 

 Двоє гравців київського «Динамо» захворіли на коронавірус: хворобу підхопив 

форвард Назарій Русин та півзахисник Роман Вантух. Про це повідомляється на офіційному 

сайті клубу. 

«У форварда першої команди Назарія Русина були виявлені симптоми COVID-19, після 

чого йому оперативно зробили відповідний тест, який показав позитивний результат. 

Аналогічним виявився результат тесту і його сусіда по кімнаті на тренувальній базі клубу 

Романа Вантуха», – йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що після цього випадку всім гравцям «Динамо» були зроблені ПЛР-тести 

на коронавірус. Усі результати виявилися негативними. 

Наразі Назарій та Роман ізольовані від команди й пройдуть двотижневий карантин. 

Також клуб повідомив, що тренувальний процес триває у штатному режимі. За здоров'ям 

футболістів, тренерів та персоналу уважно стежить медична група. 

 

 

 

 



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

 

Звернення громадян до урядового контактного центру 

 

Протягом 7 – 9 серпня зареєстровано 812 звернень з питань, пов’язаних з поширенням на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2. 

 

Динаміка надходження дзвінків та надсилання на розгляд ОВВ звернень із вказаної 

тематики наприкінці липня – початку серпня: 

 
 



Працівники Центру у 710 випадках надали заявникам консультаційну інформацію. 

Заявники передусім цікавилися: протиепідемічними заходами; нововведеннями у соціальній 

сфері під час карантину; порядком в’їзду та виїзду на територію України; контактною 

інформацією регіональних «гарячих ліній» з питань коронавірусу; алгоритмом припинення 

самоізоляції через додаток «Дій вдома». 

На розгляд органів влади надіслано 102 звернення, які зареєстровані переважно із м. 

Києва, Харківської, Дніпропетровської, Запорізької та Львівської областей. 

Протягом 7 – 9 серпня збільшилося число скарг щодо проблем із наданням медичної 

допомоги, недотриманням різними організаціями протиепідемічних заходів, а також з питань 

самоізоляції громадян.  

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

м. Києва (15), Дніпропетровської (13) та Харківської (11) областей. Заявники із м. Києва 

переважно скаржилися на проблеми із наданням медичної допомоги, незадовільну роботу 

транспорту, а також зверталися з питань самоізоляції громадян. Заявники із Дніпропетровської 

області здебільшого скаржилися на проблеми із наданням медичної допомоги. Заявники із 

Харківської області переважно скаржилися на проблеми із отриманням соціальних виплат, а 

також зверталися з питань самоізоляції громадян. 

 

 
 

 

 



 
 


