
 КОРОНАВІРУС
інформаційний листок

Коронавірусна  інфекційна хвороба COVID-19 була вперше виявлена в місті Ухань
провінції Хубей Китайської народної республіки в грудні 2019 року.

Вірус передається від людини до людини повітряно-крапельним шляхом при тісному
контакті.

 

Основні профілактичні індивідуальні заходи

 

- гігієна рук – часте миття з рідким милом або обробка спиртовмісними антисептика-
ми не рідше ніж раз на 3 години, та після кожного контакту з тваринами, відвідування
громадських місць, використання туалету, прибирання, перед приготуванням їжі тощо;

- гігієна кашлю – прикриття роту та носа при кашлі та чханні зігнутою рукою в лікті
або одноразовою серветкою, яку необхідно знешкодити відразу після використання;

- утримання від контактів з особами, що мають симптоми респіраторних захворювань
– кашель, лихоманка, ломота в тілі, або збереження обов’язкової дистанції та обмеження часу
при контакті (не менше 1 метра);

- утримання від дотиків обличчя руками;

- у разі виникнення симптомів захворювання, таких як лихоманка, кашель, ломота в
тілі тощо, слід залишитися вдома та утриматись від відвідувань місць скупчень людей;

за наявності респіраторних симптомів, перечислених вище, використовувати медичні маски 

та своєчасно замінювати їх (кожні 3 години або негайно після забруднення) з подальшим 

знешкодженням та миттям рук з милом або обробкою рук спиртовмісним антисептиком 

відразу після знімання маски. 

 

Використання дезінфікуючих засобів

 

 

При дезінфекції необхідно використовувати стандартні дезінфікуючі засоби,
зареєстровані відповідно до законодавства та мають чинне Свідоцтво про державну
реєстрацію. Необхідно дотримуватись інструкції до кожного окремого дезінфекційного
засобу, в тому числі щодо дотримання його ефективної концентрації та експозиції
(дотримання часу перебування на оброблюваній поверхні).

Для дезінфекції можуть використовуватись дезінфекційні засоби та антисептики,
зареєстровані відповідно до законодавства та мають чинне Свідоцтво про державну
реєстрацію :

антисептики для обробки шкіри рук – спиртовмісні препарати (діючі речовини –
ізопропіловий, етиловий спирт чи їх комбінації);

препарати для дезінфекції поверхонь з мінімальним терміном експозиції (експозиція
від 30 сек до 2 хв) - спиртовмісні препарати (діючі речовини – ізопропіловий, етиловий спирт
чи їх комбінації);

для поверхонь, обладнання тощо – деззасоби на основі четвертинних амонієвих сполук 

чи, хлорвмісні препарати (бажано таблетовані форми для забезпечення чіткого дозування).
Бережіть своє здоров’я і життя!
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