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Стаття 21 Кодексу ЦЗ. Права та обов’язки громадян у сфері ЦЗ. 

 1. Громадяни України мають право на: 
 - отримання інформації про НС або небезпечні події, що виникли або можуть 

виникнути, у тому числі в доступній для осіб з вадами зору та слуху формі; 
 - забезпечення засобами колективного та індивідуального захисту та їх 

використання; 
 - звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування 

з питань захисту від НС; 
- участь у роботах із запобігання та ліквідації наслідків НС  у складі добровільних 

формувань ЦЗ; 
 - отримання заробітної плати за роботу з ліквідації наслідків НС у разі 

залучення до таких робіт згідно з трудовими договорами; 
 - соціальний захист та відшкодування відповідно до законодавства шкоди, 

заподіяної їхньому життю, здоров’ю та майну внаслідок НС або проведення робіт 
із запобігання та ліквідації наслідків; 

 - медичну допомогу, соціально-психологічну підтримку та медико-психологічну 
реабілітацію у разі отримання фізичних і психологічних травм. 

 
 2. Громадяни України зобов’язані: 
 - дотримуватися правил поведінки, безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях; 
 - дотримуватися заходів безпеки у побуті та повсякденній трудовій діяльності, 

не допускати порушень виробничої і технологічної дисципліни, вимог екологічної 
безпеки, охорони праці, що можуть призвести до НС; 

 - вивчати способи захисту від НС та дій у разі їх виникнення, надання 
домедичної допомоги постраждалим, правила користування засобами захисту; 

 - повідомляти службі екстреної допомоги населенню про виникнення НС; 
 - у разі виникнення НС до прибуття аварійно-рятувальних підрозділів вживати 

заходів для рятування населення і майна; 
 - дотримуватися протиепідемічного, протиепізоотичного та протиепіфітотич-

ного  режимів, режимів радіаційного захисту; 
 - виконувати правила пожежної безпеки, забезпечувати будівлі, які їм 

належать на праві приватної власності, первинними засобами пожежогасіння, 
навчати дітей обережному поводженню з вогнем. 

 
 

2. 
Основні поняття про COVID-19  

та  коронавірус SARS-CoV-2, що спричиняє це захворювання 
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COVID-19 – це гостре респіраторне захворювання спричинене коронавірусом  
SARS-CoV-2. Це новий вірус, який передається від людини до людини. Потрапивши 
до клітини, цей вірус "захоплює" над нею контроль і змушує невпинно виробляти 
власні копії — замість звичних їй білків. Починається ланцюгова реакція. 
Зрештою клітина гине, а носій інфекції — людина стає заразною. Кожен носій 
цього коронавірусу встигає заразити від  2 до 4 здорових    людей (у сезонного 
грипу ця кількість становить 1,3). 

Наслідки пандемій респіраторних хвороб за останні 100 років 

Період Назва хвороби Померло 

1918-1919 Іспанський грип 50-80 млн. 
1956-1958  Азійський грип 3-4 млн. 
1968-1969 Гонконгський грип 1 млн. 

2019- COVID-19 

 

За інформацією ВООЗ від сезонного  грипу в світі щорічно помирає 250–300 тис.  
На початковому етапі зараження новий коронавірус активно розмножується 

в горлі та верхніх дихальних шляхах. Потім інфекція опускається нижче і може 
дістатись легенів, викликавши запалення. Саме тому перший симптом 
зараження - кашель.  Вже потім починає підвищуватись температура. 

Встановлено, що 80% захворілих  мають легкий (часом і безсимптомний)  
перебіг, 15% є тяжкими і вимагають кисневої терапії, а 5% є критичними 
випадками, які потребують штучної вентиляції легень.  

Найчастіше важкі форми хвороби спостерігаються у літніх людей та 
людей, які мають проблеми зі здоров’ям (діабетом, серцево-судинними 
проблемами та високим кров'яним тиском, люди хворі на рак та онкоодужуючі. 

Летальність людей віком більше 80 років  складає 14,8%, від 70 до 79 років –  
8%. 

Чоловіки мають вищі ризики померти, ніж жінки – 4,7 та 2,8% відповідно 
Період одужання може тривати декілька тижнів. Однак є дані, що цей 

період  може тривати до 6 тижнів. 
Хоча COVID-19  і  грип  – це  гострі респіраторні хвороби,  ототожнювати  

їх категорично не можна (як за перебігом хвороби, так і за її наслідками).  Для 
прикладу: -  витрати на лікування хворого на COVID-19 у важкій чи критичній 
формі становлять  до 1,5 тис. грн. на добу, а смертність від цієї хвороби 
складає від 3% до 4% (для сезонного грипу летальність зазвичай нижча 0,1%).  

 
 
 
 

3. 
Шляхи передавання коронавірусу 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF
https://uk.wikipedia.org/wiki/1956
https://uk.wikipedia.org/wiki/1958
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8_2019
https://life.pravda.com.ua/health/2020/03/19/240274/
https://life.pravda.com.ua/health/2020/03/19/240274/
https://life.pravda.com.ua/health/2020/04/1/240425/
https://life.pravda.com.ua/health/2020/03/19/240283/
https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-age-sex-demographics/?fbclid=IwAR0WAYPrKfOqQujSexf7BwpoNwuXVmm2u1XbvnUEZVmjQUXsuN9BWtl1M5g
https://www.cnn.ph/world/2020/3/10/coronavirus-recovering-can-take-six-weeks-WHO.html
https://phc.org.ua/node/1878


 4
Коронавірус  не циркулює у повітрі і не здатний переміщатись на далекі 

відстані. Він є тільки в крапельках, які хвора чи інфікована людина видихає під 
час кашлю чи чхання і передається від людини до людини контактним та 
краплинним шляхами. 

Контактний шлях (основний) – це коли вірус потрапляє на слизові оболонки 
вуст, носа, очей через руки або інші предмети (хустинку, рукавиці) після 
торкання до об’єктів (продуктів, дверних ручок, поручнів тощо), що забруднені 
виділеннями із дихальним шляхів хворого чи інфікованого. 

Краплинним шляхом вірус передається від людини до людини під час 
кашлю або чхання у тісному контакті, коли утворюються краплі діаметром понад 
5 мкм. Коронавіруси не здатні зберігати заразність під час передавання на далекі 
відстані. Тому відстань – це гарантія безпеки, це фактор переривання епідемічного 
ланцюга. Отже заразитись неможливо навіть від інфікованої людини, якщо ви 
знаходитесь на відстані понад 1,5 м., хоча деякі науковці допускають можливість 
передавання (за певних умов) до 2 м. 

У повітрі коронавірус зберігає життєздатність (тобто може заражати 
здорових людей) протягом 3-х годин, на міді - до 4-х годин,  на папері та 
картоні - до доби, на пластикових і сталевих поверхнях –  до 3-х днів. Ці 
цифри і визначають шляхи запобігання  інфікуванню коронавірусом.  

 
 

4. 
Симптоми захворювання на COVID-19  

У людини, інфікованої SARS-CoV-2, розвивається респіраторне захворювання 
різної тяжкості із такими основними симптомами: 

• висока температура тіла, лихоманка (фіксували у 87,9% випадків); 

• сухий кашель (фіксували у 67,7% випадків); 

• втома (фіксували у 38,1% випадків); 

• вологий кашель (фіксували у 33,4% випадків); 

• ускладнене дихання, задишка, запалення обох легень; 

• втрата смаку та/або нюху – один з з найбільш нестандартних симптомів 
коронавірусу і може бути єдиним (отже, якщо ви раптом втратили здатність 
відчувати запахи й смаки, варто насторожитись і вжити заходів) . 

Симптоми можуть проявитися через 2–14 днів після зараження  коронавірусом.  
 
 
 

5. 
Способи запобігання захворювання на COVID-19 та його поширення   
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Вакцини для захисту від SARS- CoV-2 наразі немає. Найкращий 
спосіб запобігти зараженню — уникнути впливу цього вірусу. Для цього: 

1.  Будьте відповідальними та дотримуйтесь усіх умов карантину. 
2. Без потреби не виходьте з дому. Уникайте місць скупчення людей. 
3. Не допускайте тісних контактів з іншими людьми (вітання через 

рукопотискання, обійми чи поцілунки, спілкування на відстані менше ніж 1 м 
та довше, ніж 15 хв.). 

4. Дотримуйтеся етикету кашлю: під час кашлю та чхання прикрийте рот і 
ніс зігнутим ліктем чи одноразовою серветкою, після чого викиньте серветку та 
вимийте руки. 

5. Не торкайтеся до потенційно забруднених вірусом поверхонь, в тому 
числі і до тварин, у разі виявлення випадків їх інфікування. 

6. Прибирання  і провітрювання  житлових та службових приміщень 
проводити не менше 2-х разів на день з використанням дезінфекційних або 
мийно-дезінфекційних засобів.  

Під час прибирання знезаражують поверхні меблів, обладнання, кранів, 
раковин, дверних ручок, підлоги шляхом їх протирання.   

7. Не торкайтеся обличчя, зокрема очей, носа і рота немитими руками. 
8. Ретельно і часто мийте руки з милом чи обробляйте їх антисептиком. 
Миття рук з милом (процедура обов’язкова, якщо руки видимо забруднені, 

після приходу з вулиці, перед прийомом їжі, після відвідування туалету, якщо 
відсутній антисептик для рук): 

• тривалість процедури — 20–40 с; 
• вода має бути теплою (комфортної температури), а не холодною чи 

гарячою; 
Обробка рук спиртовмісним антисептиком (процедура обов’язкова, в 

разі будь-яких контактів із забрудненими об’єктами):: 
• спиртовмісний антисептик для рук — розчин із вмістом спирту 60–80%  

або  із 2% хлоргексидину; 
• антисептик має покривати всю поверхню шкіри рук,  тому 

рекомендовано його просто наливати в долоню і розтерти по всій поверхні; 
• тривалість обробки — близько 30 с; 
• особливу увагу приділіть нігтям (там накопичується найбільше бруду); 

9. Обов’язково використовуйте: 
захисну маску (для зменшення виділення збудників інфекційних хвороб 

з дихальних шляхів, запобігає зайвим дотикам руками до лиця і зменшує ризик 
занесення інфекції на слизові, а також,  якщо не можете уникнути перебування 
у місцях великого скупчення людей  з метою додаткового захисту і, якщо 
захворіли  і маєте респіраторні симптоми –  кашель, нежить); 

 
Маску використовуйте правильно: 
- вона має покривати ніс і рот та щільно прилягати, без відступів по краях; 
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- заміняйте маску, щойно вона стала вологою; 
- не чіпайте зовнішню частину маски руками, а якщо доторкнулися, помийте; 
   руки з милом чи обробіть спиртовмісним антисептиком; 
- заміняйте маску кожні 4-ри години, не використовуйте одноразову маску 

повторно. 
 рукавички  одягають в під час роботи з потенційно забрудненими предметами. Їх 

заборонено мити або обробляти дезінфекторами, щоб використовувати повторно. 
Рукавички надягають останніми з усіх засобів індивідуального захисту). 

10. Термічно обробляйте продукти (особливо м’ясо, його субпродукти і яйця). 
11. Якщо ви захворіли, залишайтеся вдома і зверніться до лікаря. 

 

6. 
Алгоритм дій за підозрою у захворювані на COVID-19 

1. Якщо ви занедужали і у вас з'явилися симптоми ГРЗ (кашель, підвищення 
температури тіла, загальна слабкість тощо), зателефонуйте своєму сімейному лікарю. 

Якщо у вас немає сімейного лікаря, то є три варіанти: 
• звернутися на "гарячу лінію" Національної служби здоров я України 

(НСЗУ), за номером 1677, де вас скерують та порадять, що робити;  
• зателефонувати  на гарячу лінію "Стоп-коронавірус"  у Львівській 

області (тлф: 0-800- 208- 868, дзвінки зі всіх операторів – безкоштовні). там 
лікарі-консультанти надають необхідну інформацію про коронавірус та допомогу 
при підозрі на COVID-19; 

• здійснити виклик екстреної медичної допомоги за номером 103 (МОЗ 
дозволив  "швидкій" виїжджати  до тих, хто має високу температуру та підозру 
на COVID-19). 

2. Якщо у вас чи у близької людини крім цих симптомів, є задишка, стійкий 
біль у грудній клітці, значне підвищення температури, діарея, порушення 
свідомості — здійсніть виклик екстреної медичної допомоги за номером 103. 

3. Диспетчер 103 здійснить опитування за своїм алгоритмом. Надайте йому 
достовірну інформацію. Диспетчер визначить ваш стан і за показами направить 
бригаду екстреної медичної допомоги. 

4.  Підготуйтеся до приїзду бригади: відчиніть двері, провітріть приміщення 
та надіньте медичну маску. Медичні працівники бригади оцінять ваш стан та 
визначать, чи є потреба у госпіталізації. 

5. Якщо показів до госпіталізації немає, працівники бригади нададуть рекомендації 
щодо самоізоляції та попросять вас звернутися до свого сімейного лікаря, а за 
його відсутності — на гарячу регіональну лінію по COVID-19. За потребою до 
вас направлять медичного працівника для забору біоматеріалів для лабораторного 
обстеження на COVID-19. 

6. Якщо покази до госпіталізації є, а саме за середнього і важкого перебігу 
захворювання, вас госпіталізують у визначену лікарню на стаціонарне лікування. 

7. 
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Діагностування COVID-19 

В Україні  є два види тестів для діагностики COVID-19: експрес-тести   та  
тест-системи. 

Експрес - тест виявляє лише непрямі ознаки вірусу, оскільки працює з 
антитілами – це білкові сполуки, які виробляє організм у відповідь на вірус. 
Експрес-тести можуть проводити будь-які лікарні. Для цього у людини 
забирають капілярну або венозну кров.  

Тест - системи  вважають більш точним, оскільки він працює з ДНК за 
допомогою  Полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).   Ці тести  проводять лише у 
лабораторіях, де і перевірять, чи є ваше захворювання саме COVID-19. Забір 
матеріалу береться з носа. 

Міністерство охорони здоров'я дозволило приватним лабораторіям,  які мають 
відповідну ліцензію проводити ПЛР-тестування на наявність COVID-19.  

Вартість експрес-тесту: - 750 грн, включно з консультацією терапевта. 
Результат протягом 5-10 хвилин.  

Вартість ПЛР-тесту (станом на 15.08.2020року):   
- в клініці – 1580 грн (аналіз) + 490 грн консультація лікаря; 
- із виїздом лікаря додому – 1620 грн (аналіз) + 600 грн консультація.   
Результат протягом 1 доби, якщо негативний тест, якщо позитивний – то 

аналіз відправляється на референтну перевірку і остаточний результат до 3 діб. 
 

8. 
Обов’язки викладача 

в ході навчального процесу в умовах пандемії на COVID-19 
1. Підчас перебування в будівлі коледжу поза межами навчального приміщення 

необхідно знаходитись у захисній масці, яка покриває ніс і рот. 
2. Перед початком заняття проводити опитування студентів щодо їх 

самопочуття та наявності симптомів респіраторної хвороби COVID-19. 
3. Під час занять: 
- можна знаходитись без захисної маски, а за власним бажанням – у захисному 

медичному щитку; 
- організувати та контролювати дотримання соціальної дистанції між студентами 

згідно з встановленими нормами та інших карантинних обмежень; 
- у разі підозри чи виявлення у студента коледжу (за зовнішніми ознаками) 

симптомів захворювання на COVID-19 (висока температура, лихоманка, втома, 
кашель, ускладнене дихання, задишка тощо), організувати ізоляцію цього студента 
до приходу медичних працівників, повідомити завідувача денним відділення та 
директора коледжу. 

4. Після кожного навчального заняття організувати та проконтролювати 
проведення провітрювання навчального приміщення впродовж не менше 10 хвилин. 

5. Після завершення заняття письмово (запискою) інформувати  завідувача 
денним відділенням про відсутніх на занятті студентів. 

9. 

https://life.pravda.com.ua/health/2020/01/22/239649/
https://life.pravda.com.ua/health/2020/03/17/240247/
https://life.pravda.com.ua/health/2020/01/22/239649/
https://www.wired.com/story/everything-you-need-to-know-about-coronavirus-testing/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8E%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F
https://life.pravda.com.ua/health/2020/01/22/239649/
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Обов’язки студента 
в ході навчального процесу в умовах пандемії на COVID-19 

1. Підчас перебування в будівлі коледжу поза межами навчального приміщення: 
 - знаходитись у захисній масці, яка покриває ніс і рот; 
- дотримуватися  соціальної дистанції згідно з встановленими нормами та 

інших карантинних обмежень; 
- не допускати  тісних контактів з іншими людьми (вітання через рукопотискання, 

обійми чи поцілунки тощо); 
- дотримуватися елементарних санітарних правил, для пиття води використо-

вувати індивідуальний або одноразовий посуд. 
2. Перед початком занять продезінфікувати руки засобами антисептика. 
3. Підчас заняття дотримуватися соціальної дистанції .  
4. Дотримуватися підчас заняття етикету чхання чи кашлю – прикрийте рот і ніс 

зігнутим ліктем чи одноразовою серветкою.  
5.  У  випадку погіршення самопочуття під час заняття негайно повідомте 

про це  викладача  і далі дійте за його вказівками. 
 
 

Штаб. ЦЗ  коледжу. 

https://life.pravda.com.ua/health/2020/01/22/239649/
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