Оперативна інформація
Станом на ранок 12 березня 2020 року у світі зареєстровано 126 258 випадків
захворювання на COVID-19, зокрема 68 284 (54,1%) людини одужали. За межами Китаю
зафіксовано 45 326 випадків у 112 країнах/територіях/регіонах.
У Європейському регіоні ВООЗ зареєстровано 22 747 випадків захворювання на COVID19 (Італія — 12 462, Франция — 2 281, Іспанія — 2 140, Німеччина — 1 567, Швейцарія —
645, Нідерланди — 503, Норвегія — 489, Швеція — 462, Великобританія — 460, Данія —
442, Бельгія — 314, Австрія — 182, Чехія — 94, Греція — 89, Ісландія — 70, Сан-Марино
— 60, Ізраїль — 58, Словенія — 57, Румунія — 47, Ірландія — 43, Португалія — 41,
Фінляндія — 40, Грузія — 23, Російська Федерація — 20, Польща — 16, Хорватія — 16,
Угорщина — 13, Білорусь — 12, Сербія — 12, Латвія — 10, Словаччина — 10, Естонія —
10, Азербайджан — 9, Північна Македонія — 7, Болгарія — 6, Мальта — 6, Боснія і
Герцеговина — 5, Люксембург — 5, Литва — 3, Республіка Молдова — 3, Албанія — 2,
Кіпр — 2, Андорра — 1, Вірменія — 1, Монако — 1,Туреччина — 1, Україна — 1) та 944
летальні випадки.
11 березня ВООЗ охарактеризувала спалах COVID-19 у світі як пандемію.
Рішенням Уряду Італії від 7 березня 2020 року закрито на карантин та запроваджено додаткові
обмежувальні заходи на території всього регіону Ломбардія та 11 провінцій країни: Модена,
Парма, П’яченца, Реджо-Емілія, Ріміні, Пезаро й Урбіно, Венеція, Падова, Тревізо, Асті та
Алессандрія.
У зв’язку із поширенням COVID-19 у світі громадянам України рекомендовано тимчасово
утриматися від поїздок до країн чи окремих територій держав, найбільш уражених вірусом.
Зокрема до Іспанії, північних регіонів Італії, Франції, В’єтнаму, Республіки Корея, Японії, Ірану.

Що таке новий коронавірус SARS-CoV-2 (2019-nCoV)?
Новий коронавірус 2019 року (SARS-CoV-2, або 2019-nCoV) — це новий вірус, який
спричиняє розвиток респіраторних захворювань у людей (зокрема гострої респіраторної
хвороби COVID-19) та може передаватися від людини до людини. Цей вірус уперше був
ідентифікований під час розслідування спалаху в м. Ухань, Китай, у грудні 2019 року.
Симптоми





У людини, інфікованої SARS-CoV-2, розвивається респіраторне захворювання різної
тяжкості із такими основними симптомами:
гарячка;
кашель;
задишка (ускладнене дихання).
Симптоми можуть проявитися через 2–14 днів після зараження новим коронавірусом. У
багатьох пацієнтів SARS-CoV-2 спричиняє запалення обох легень.
Чи є вакцина?
Наразі немає вакцини для захисту від SARS-CoV-2. Найкращий спосіб запобігти
зараженню — уникнути впливу цього вірусу.
Чи є лікування?
Не існує специфічного противірусного лікування від COVID-19. Люди, інфіковані новим
коронавірусом, можуть звернутися по медичну допомогу, щоби полегшити симптоми.













Як захиститися від інфікування:
уникайте близького контакту з тими, хто має гарячку або кашель;
не торкайтеся обличчя немитими руками;
часто мийте руки з милом чи обробляйте дезінфекційними засобами;
ретельно готуйте їжу, зокрема м’ясо і яйця;
уникайте незахищеного контакту з дикими та свійськими тваринами.
Як запобігти поширенню інфекції:
якщо відчуваєте симптоми респіраторного захворювання, обмежте контакти з
іншими людьми і використовуйте захисну маску для обличчя (її слід регулярно
заміняти/знезаражувати);
якщо ви відвідували країни, де зафіксовано випадки COVID-19, і протягом 2
тижнів після цього у вас виникли симптоми респіраторного захворювання, негайно
зверніться по медичну допомогу;
під час кашлю та чхання прикрийте рот і ніс зігнутим ліктем чи одноразовою
серветкою, після чого викиньте серветку та вимийте руки;
необхідно дезінфікувати поверхні, яких торкалася інфікована людина.
Які алгоритм і тактика ведення контактних осіб?
30 січня 2020 року було отримано рекомендації щодо алгоритму і тактики ведення
контактних осіб від Європейського центру з профілактики та контролю захворювань
(ЄЦПКЗ).
Згідно з цим алгоритмом, ті особи, які не мали близького контакту з новим коронавірусом,
зокрема пасажири, що прибули з епідеміологічно неблагополучних районів, не підлягають
спеціальному медичному спостереженню. Їм рекомендовано самостійні нагляд і
термометрію протягом 14 днів з моменту останнього можливого контакту з новим
коронавірусом. Ці заходи може бути припинено, якщо у них відсутні симптоми ГРВІ.
Якщо температура підвищується, таким особам рекомендовано надягнути захисну маску і
звернутися до лікаря.
Джерело: https://phc.org.ua/kontrol-zakhvoryuvan/inshi-infekciyni-zakhvoryuvannya/
koronavirusna-infekciya-covid-19

