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КЛЮЧОВІ РИЗИКИ 

Новий коронавірус
Станом на ранок 10 лютого 2020 року було зареєстровано 40 536 лабораторно під-
тверджених випадків нової коронавірусної інфекції (2019-nCoV), зокрема 910 летальних. 
70% усіх випадків гострої респіраторної хвороби, спричиненої новим коронавірусом, 
зафіксовано в одній провінції Китаю — Хубей. Окрім Китаю, випадки захворювання за-
реєстровано у 24 країнах світу, один з них у Філіппінах закінчився смертю.

В Україні станом на 10 лютого 2020 року не зареєстровано випадків нової коронавірус-
ної інфекції 2019-nCoV.

Але 9 лютого на борту круїзного лайнера Diamond Princess (що стоїть на карантині 
біля берегів Японії) у громадянина України, члена команди, виявлено гостру респіраторну 
хворобу, спричинену коронавірусом 2019-nCoV.

Державна прикордонна служба України має перелік усіх громадян України, які перебу-
вають на лайнері Diamond Princess. Після повернення до України за ними буде організо-
вано медико-санітарне спостереження щонайменше на 14 днів, однак дата повернення 
поки що не визначена.

Україна продовжує виконувати всі технічні рекомендації ВООЗ щодо запобігання 
розповсюдженню нової коронавірусної інфекції.

На сайті Кабінету Міністрів України опубліковано розпорядження від 03.02.2020 № 
93-р «Про заходи щодо запобігання занесенню і поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV».

На сьогодні ВООЗ не рекомендує жодних специфічних заходів щодо мандрівників. Та-
кож ВООЗ не рекомендує обмеження торгівлі або міжнародного сполучення з країнами, 
де реєструють випадки.

Детальніше — у розділі «Сигнальні показники».
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СТАТИСТИКА СПАЛАХІВ 
ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ 
ЗА ЗВІТНИЙ ТИЖДЕНЬ

За звітний тиждень було зареєстровано 1 спалах гострої кишкової інфекції (ГКІ).

Інфекційна 
хвороба

Кількість
 спалахів

Область/
місто

Кількість 
постра-
ждалих

Ймовірна 
причина

ГКІ 1

Миколаївська 
область,

Вознесенський 
район, 

 с. Бузьке,
дитячий 

навчальний 
заклад

9 хворих

Епідрозслідування з’ясувало, що 7 дітей 
відвідують ДНЗ (3 різні групи), а 2 дитини 
із сімейних осередків відвідують ЗОШ у с. 

Бузьке.
Бактеріологічно обстежено 20 

декретованих осіб.
Розпочато лабораторні дослідження 

об’єктів зовнішнього середовища: змивів 
з поверхонь, проб харчових продуктів та 

питної води.
Епідрозслідування та лабораторні 

дослідження тривають.
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ЗАХВОРЮВАНІСТЬ НА ГРИП 
ТА ГРВІ В УКРАЇНІ

• Протягом звітного тижня на ГРВІ захворіла 283 656 людей, із них 65,6% — діти віком 
до 17 років.

• Інтенсивний показник захворюваності склав 741,8 на 100 000 населення, що на 55,6% 
більше епідемічного порога по Україні.

• У країні зафіксовано широке географічне розповсюдження грипу.
• За результатами лабораторного дослідження методом ПЛР у 30 із 69 зразків матеріалів 

визначено віруси грипу: 24 — типу А(Н1)pdm09, 5 — типу А не субтипований, 1 — типу B.
• За тиждень зареєстровано вісім летальних випадків унаслідок грипу, що підтвердже-

но методом ПЛР (із початку епідемічного сезону — 26); жоден померлий не був щеплений 
проти грипу.

• Упродовж звітного тижня проти грипу вакциновано 956 людей, а з початку епідеміч-
ного сезону щеплення зробили 236 343 особи.
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ІНШІ СИТУАЦІЇ

• За звітний тиждень не було зареєстровано випадків ботулізму та отруєння дикорослими 
грибами.

• У Вінницькій області зареєстровано один летальний випадок внаслідок ботулізму, ін-
формацію про нього було надано за третій тиждень.

• За результатами моніторингу інтернет-повідомлень було реалізовано заходи реагуван-
ня та оцінювання ризиків щодо отруєння чадним газом у Волинській (постраждали 4 дити-
ни та 5 дорослих), Донецькій (постраждали 2 дітей і 2 дорослих), Полтавській (постраждали 
2 дорослих), Івано-Франківській (постраждала 1 дитина), Львівській (постраждав 1 дорослий) 
областях.
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СИГНАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ

31 грудня 2019 року Китай повідомив про випадки пневмонії невідомої етіології у м. Ухань, 
провінція Хубей. 9 січня 2020 року визначено збудника цього спалаху — новий коронавірус 
(2019-nCoV). Зараз випадки виявлено у більшості провінцій, спеціальних автономних рай-
онах (Гонконг, Макао) Китаю та у кількох країнах західної частини Тихого океану, Півден-
но-Східної Азії, Європи, Північній Америці та Східного Середземномор’я.

Подію щодо випадків захворювання на нову коронавірусну інфекцію визначено ВООЗ як 
надзвичайну ситуацію у секторі громадського здоров’я міжнародного значення. За оцінка-
ми ВООЗ та ECDC ризики розповсюдження цього штаму вірусу лишаються досить високи-
ми у Китаї, на регіональному та глобальному рівнях.

Ризик інфікування для населення країн Європи наразі лишається низьким, попри те що 
було зареєстровано кілька імпортованих випадків нової коронавірусної інфекції у 7 країнах 
ЄС. Загальна кількість зареєстрованих випадків на цій території залишається малою.

Станом на ранок 10 лютого 2020 року в Україні не зареєстровано жодного підтвердже-
ного лабораторно випадку нової коронавірусної інфекції.

Новий коронавірус (2019-nCoV) спричиняє тяжчі форми пневмонії серед осіб із хронічни-
ми захворюваннями. Серед симптомів переважають кашель, гарячка та утруднене дихання, 
тобто для цього вірусу більш характерне ураження відразу нижніх дихальних шляхів на від-
міну від більшості респіраторних вірусів, які спершу вражають верхні дихальні шляхи. Такі 
симптоми, як нежить, біль у горлі, грудях, діарея, нудота, блювота, зустрічалися дуже рідко.

Міністерство охорони здоров’я України (МОЗ) та Центр громадського здоров’я МОЗ 
України (ЦГЗ) вживають усіх належних заходів для недопущення поширення в Україні вірусу 
2019-nCoV, що був виявлений у Китаї.

• Прем’єр-міністр України провів 7 лютого селекторну нараду з керівниками обласних 
державних адміністрацій, під час якої, зокрема, було розглянуто готовність систем цивіль-
ного захисту до реагування на випадок занесення до України гострої респіраторної хворо-
би, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV.

• На сайті Кабінету Міністрів України опубліковано розпорядження від 03.02.2020 № 
93-р «Про заходи щодо запобігання занесенню і поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV»: https://www.kmu.gov.ua/
npas/pro-zahodi-shchodo-zapobigannya-zanesennyu-i-poshirennyu-na-teritoriyi-ukrayini-
gostroyi-t030220.

• Кабінет Міністрів України запровадив додаткові заходи в секторі громадського здо-
ров’я: тимчасові обмеження та особливі умови для в’їзду осіб, які перебували у провін-
ції Хубей Китайської Народної Республіки, шляхом їх ізоляції впродовж 14 днів у визначені 
Міністерством охорони здоров’я заклади; реалізація заходів щодо відстрочення повернен-
ня в Україну студентів з Китайської Народної Республіки до спеціального рішення Кабінету 
Міністрів України. У практичному плані — це продовження канікул для студентів, які пере-
бувають на карантині в Китаї та поки не можуть подорожувати. Крім того, Міністерство 
освіти і науки України розглядає різні варіанти забезпечення безперервної освіти, зокрема 
шляхом створення модулів дистанційного навчання.

• Відповідно до ст. 43 Міжнародних медико-санітарних правил надіслано повідомлен-
ня до контактного пункту ВООЗ із ММСП для країн Європейського регіону про додаткові 
заходи в секторі громадського здоров’я, впроваджені Кабінетом Міністрів України.

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zahodi-shchodo-zapobigannya-zanesennyu-i-poshirennyu-na-teritoriyi-ukrayini-gostroyi-t030220
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zahodi-shchodo-zapobigannya-zanesennyu-i-poshirennyu-na-teritoriyi-ukrayini-gostroyi-t030220
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zahodi-shchodo-zapobigannya-zanesennyu-i-poshirennyu-na-teritoriyi-ukrayini-gostroyi-t030220
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• У МОЗ 7 лютого відбулося чергове засідання оперативного штабу, на якому розгля-
нули актуальні питання готовності та реагування на поширення гострої респіраторної хво-
роби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV, в Україну.

• Складено та подано 5 лютого до Ради національної безпеки та оборони України пе-
релік лікарень з інфекційними боксованими відділеннями та кількістю підготовленого з 
особливо небезпечних інфекцій медичного персоналу.

• Запроваджено режим негайного інформування ЦГЗ та МОЗ про випадки захворюван-
ня особи, яке відповідає визначенню 2019-nCoV (підозрілий, ймовірний, підтверджений).

• Розпочала роботу гаряча лінія за номером 0800505840, що зорієнтована на про-
фесіональнішу допомогу лікарям — епідеміологам, клініцистам, спеціалістам з лаборатор-
ної діагностики. Водночас, будь яка особа може звернутися з власними запитаннями щодо 
нового коронавірусу (2019-nCoV).

• 5 лютого Центр громадського здоров’я МОЗ України отримав перші тест-системи 
для виявлення коронавірусу (2019-nCoV). Це комплект реагентів для досліджень методом 
полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) з метою визначення нового коронавірусу.

• 5 та 7 лютого проведено пресбрифінг МОЗ, ЦГЗ щодо ситуації розповсюдження 
нової коронавірусної інфекції у світі, порядку використання отриманої тест-системи для 
виявлення коронавірусу (2019-nCoV), подальшого надходження додаткових реагентів від 
ВООЗ та закупівлі коштом державного бюджету.

• Видано наказ МОЗ від 20.01.2020 № 185 про утворення оперативного штабу щодо 
недопущення занесення та поширення на території України випадків захворювань, спри-
чинених новим коронавірусом, та затвердження рекомендації щодо дій у разі виявлення 
коронавірусної інфекції https://bit.ly/2uGxL2m.

• Наказами регіональних структурних підрозділів з питань охорони здоров’я облас-
них державних адміністрацій визначено відповідальних осіб за координацію заходів (24/7) 
з надання медичної допомоги, госпітальні бази та утворено бригади екстреної медичної 
допомоги для транспортування осіб, які відповідають визначенню випадку 2019-nCoV.

• У кожному регіоні створено комісії з інфекційного контролю, які здійснюють щоден-
ний моніторинг випадків захворювання на ГРВІ та грип для недопущення розповсюдження 
випадків захворювання на території громади, контролюють дотримання правил інфекцій-
ної безпеки медпрацівниками та пацієнтами.

• Організовано додаткові навчання медичного персоналу з питань дотримання вимог 
протиепідемічного режиму, біологічної безпеки та біологічного захисту в разі виявлення 
особи, що відповідає визначенню випадку 2019-nCoV.

• Вжито заходів щодо поновлення необхідного запасу засобів індивідуального захи-
сту, профілактичних препаратів, дезінфекційних засобів тощо.

• Актуальну інформацію про міжнародну та національну ситуацію щодо вірусу 2019-
nCoV та перелік дій, спрямованих на зменшення та ліквідацію наслідків його поширення, 
розміщено на сайтах ЦГЗ (https://www.phc.org.ua/) та МОЗ (https://moz.gov.ua/novini).

• У Міністерстві інфраструктури України відбулася нарада щодо повернення близько 
60 громадян України з м. Ухань. Зазначені громадяни та члени екіпажу літака після прибуття 
до України будуть ізольовані на термін інкубаційного періоду (щонайменше на 14 днів).

• Громадянам України, що перебувають у Китаї, необхідно відстежувати інформацію 
на сайтах Посольства України в КНР (https://china.mfa.gov.ua/ua) та МЗС України (https://
mfa.gov.ua/ua), дотримуватися рекомендацій та законних вимог місцевих органів влади. 
У разі потреби можна звертатися за номерами гарячих ліній до Посольства України в КНР 

https://bit.ly/2uGxL2m
https://www.phc.org.ua/
https://moz.gov.ua/novini
https://china.mfa.gov.ua/ua
https://mfa.gov.ua/ua
https://mfa.gov.ua/ua
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(+8613701230647) або на цілодобову гарячу лінію МЗС України: +38 044 238 16 57, cons_
or@mfa.gov.ua.

З метою вжиття відповідних протиепідемічних заходів МОЗ та ЦГЗ надіслали до регіонів 
алгоритм дій щодо осіб, які відповідають визначенню випадку 2019-nCoV:

• для лікарів-клініцистів — у разі звернення особи, яка відповідає визначенню випадку 
2019-nCoV, зокрема щодо особливостей ведення пацієнта та дотримання вимог інфекцій-
ного контролю;

• для лікарів-епідеміологів — у разі виявлення особи, яка відповідає визначенню випад-
ку 2019-nCoV, зокрема щодо порядку інформування та епідеміологічного розслідування;

• для лікарів-вірусологів — про лабораторне обстеження у вірусологічних лабора-
торіях осіб, які відповідають визначенню випадку 2019-nCoV, зокрема про порядок цих до-
сліджень і логістику взятих зразків;

• для населення — у разі підозри захворювання, спричиненого 2019-nCoV (такі реко-
мендації мають бути розміщені у громадських місцях).
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ПОВІДОМЛЕННЯ ММСП

Отримано повідомлення з інформаційного сайту ВООЗ щодо подій для національних ко-
ординаторів з питань ММСП (WHO Event Information Site for IHR National Focal Points).

ВООЗ про підтверджені випадки захворювання, спричиненого новим коро-
навірусом (2019-nCoV) у світі, станом на 9 лютого 2020 року

Станом на 9 лютого 2020 року відповідно до звіту Всесвітньої організації охо-
рони здоров’я у світі було зареєстровано 37 558 лабораторно підтверджених 
випадків коронавірусної інфекції (2019-nCoV), зокрема 812 летальних. За межа-
ми Китаю про один летальний випадок хвороби повідомили Філіппіни.

• Із 37 558 зареєстрованих випадків 37 251 було зареєстровано в Китаї, зокре-
ма Гонконгу (26), Макао (10) і Тайбею (17).

• Із 37 251 випадка, зареєстрованого в різних провінціях Китаю, 6 188 — з тяж-
ким перебігом.

• Зафіксовано 307 підтверджених випадків за межами Китаю у 24 країнах: між-
народні перевезення (Японія — 64); Сінгапур (40), Таїланд (32), Республіка Корея 
(27), Японія (26), Австралія (15), Малайзія (17), Німеччина (14), США (12), В’єтнам 
(14), Франція (11), Об’єднані Арабські Емірати (7), Канада (7), Італія (3), Філіппіни 
(3), Індія (3), Великобританія (3), Російська Федерація (2), Шрі-Ланка (1), Камбод-
жа (1), Бельгія (1), Фінляндія (1), Іспанія (1), Швеція (1) та Непал (1).

• Із 307 випадків, зафіксованих за межами Китаю, 16 виявлено із безсимптом-
ним перебігом.
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Оцінка ВООЗ
Ризик цієї події — дуже високий у Китаї, на регіональному рівні та на глобальному.
Стратегічні цілі реагування:
• припинити передавання 2019-nCoV від людини людині у Китаї, щоб запо-

бігти експорту випадків з країни і подальшому передаванню коронавірусу від 
завезених випадків, якщо вони сталися;

• виявлення, ізоляція та догляд за пацієнтами на ранній стадії, зокрема на-
дання оптимізованої допомоги інфікованим пацієнтам;

• виявити і зменшити передавання від тваринного джерела;
• усунення критичних невідомих чинників, що стосуються клінічної тяж-

кості, ступеня передавання та інфекції, варіантів лікування та прискорення роз-
робки засобів діагностики, терапії та вакцинації;

• поширення інформації про критичні ризики та події серед усіх спільнот і 
протидія дезінформації;

• мінімізувати соціальні та економічні втрати через багатосекторальні пар-
тнерства;

• реалізація запобіжних заходів серед мандрівників, підвищення обізна-
ності населення про ризики.

ВООЗ скликає глобальний науково-інноваційний форум для мобілізації між-
народних дій у відповідь на новий коронавірус (2019-nCoV), що відбудеться 11–
12 лютого в Женеві та організований спільно з Глобальним науковим об’єднан-
ням щодо забезпечення готовності до інфекційних захворювань (GloPID-R).

У форумі візьмуть участь, зокрема провідні вчені, організації сектора громад-
ського здоров’я, міністерства охорони здоров’я та фонди, що фінансують до-
слідження у сфері охорони здоров’я та охорони здоров’я у критичних ситуаціях 
з приводу 2019-nCoV, розробники вакцин, лікарських засобів і засобів діагно-
стики, а також інших інновацій. Це також прискорить розробку та оцінювання 
ефективних діагностичних тестів, вакцин та ліків, створить механізми доступу 
до уразливих груп населення і сприятиме залученню громадськості.

Випадки 2019-nCoV, визначені за межами Китаю, за датою появи симптомів та 
подорожей, станом на 9 лютого 2020 року.
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Стандартні рекомендації щодо зниження загального ризику передавання 
гострих респіраторних інфекцій:

• уникайте тісного контакту з усіма, хто має гарячку та кашель;
• часто мийте руки, особливо після прямого контакту з хворими людьми або 

їхнім оточенням;
• під час відвідування ринків у районах, де зараз фіксують випадки нової ко-

ронавірусної інфекції 2019-nCoV, уникайте контакту з живими тваринами та по-
верхнями, які з ними контактують;

• люди із симптомами гострої респіраторної інфекції повинні дотримуватися 
правил поведінки під час кашлю та чхання (тримати дистанцію, використовува-
ти одноразові серветки, частіше мити руки, максимально обмежити контакти з 
іншими людьми);

• не споживайте сирих чи недостатньо термічно оброблених продуктів тва-
ринного походження, обережно поводьтеся із сирим м’ясом, молоком тощо;

• у медичних установах треба посилити стандартні заходи профілактики та 
контролю за інфекціями, особливо у відділеннях невідкладної допомоги.

ВООЗ не рекомендує якісь конкретні заходи з охорони здоров’я для мандрів-
ників. У разі появи симптомів, що вказують на респіраторне захворювання під 
час або після поїздки, мандрівникам рекомендовано звертатися по медичну до-
помогу та повідомити лікаря про подорож.

Технічна консультація доступна на вебсайті ВООЗ: https://www.who.int/
emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019.

Щодо підтверджених випадків захворювання, спричиненого новим коро-
навірусом (2019-nCoV), на круїзному лайнері Diamond Princess, який стоїть 
на карантині біля берегів Японії

Національний координатор з Міжнародних медико-санітарних правил у 
Японії повідомив Центр громадського здоров’я України про те, що Міністерство 
охорони здоров’я, праці та соціального забезпечення Японії визначило спалах 
захворювання, спричиненого новим коронавірусом (2019-nCoV) на круїзному 
лайнері Diamond Princess, який здійснює рейс без заходу в порти України.

Влада Гонконгу 2 лютого повідомила про випадок захворювання, спричине-
ний вірусом 2019-nCoV, у пасажира, який був на борту лайнера у період з 20 січ-
ня 2020 року. У пасажира 25 січня виявлено 2019-nCoV після висадки у Гонконзі.

На підставі цієї інформації з 4 лютого Міністерство поставило судно на ка-
рантин та здійснює ПЛР-обстеження пасажирів та екіпажу, які контактували з 
підтвердженим випадком і мають гарячку або респіраторні симптоми.

Національний координатор з ММСП Японії повідомив 5 лютого про 25 грома-
дян України, які перебувають на борту цього круїзного лайнера.

З моменту реєстрації першого випадку обстежено 439 пасажирів та членів 
екіпажу, і в 135 випадках було отримано позитивний результат тестування.

Серед підтверджених випадків гострої респіраторної хвороби, спричиненої 
коронавірусом 2019-nCoV на лайнері (станом на 10 лютого 2020 року), громадя-
ни таких держав: Японії — 71, США — 26, Австралії — 11, Канади — 8, Філіппін — 8, 
Китаю — 4, Нової Зеландії — 1, Аргентини — 2, Великобританії — 1 та України — 1.
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9 лютого у громадянина України, члена команди, виявлено гостру респіра-
торну хворобу, спричинену коронавірусом 2019-nCoV. Наразі його знято з лай-
нера, який перебуває на карантині біля берегів Японії, та перевезено до японсь-
кої лікарні столичного регіону.

Державна прикордонна служба України має перелік усіх громадян України, які 
перебувають на лайнері Diamond Princess. Після повернення до України за ними 
буде організовано медико-санітарне спостереження щонайменше 14 днів, од-
нак дата повернення поки що не визначена.

Додаткові заходи в секторі громадського здоров’я у зв’язку зі спалахом но-
вої коронавірусної інфекції (2019-nCoV) у світі

Подію щодо випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу, спричи-
нену новим коронавірусом (2019-nCoV) визначено ВООЗ як надзвичайну ситуа-
цію у секторі громадського здоров’я міжнародного значення.

Відповідно до ст. 43 Міжнародних медико-санітарних правил (International 
Health Regulations, IHR), у разі впровадження (у зв’язку з необхідністю охорони 
громадського здоров’я) додаткових заходів, які значно заважають міжнародним 
перевезенням (відмова у в’їзді або виїзді міжнародних пасажирів, багажу, ван-
тажів, контейнерів, транспортних засобів, товарів або їх затримка більш ніж на 
24 години) держави-учасниці зобов’язані подати ВООЗ обґрунтування протягом 
48 годин після початку реалізації таких заходів.

Відповідно до положень ст. 43, ВООЗ ділиться наданою інформацією з дер-
жавами-учасницями.

Станом на 6 лютого 2020 року 22 держави-учасниці надали ВООЗ офіційну 
інформацію про додаткові заходи в секторі громадського здоров’я. Розподіл за 
регіонами ВООЗ виглядає так: AFR — 0; AMR — 10 (плюс одна заморська тери-
торія США у WPR); EMR — 0; EUR — 2; SEAR — 1; WPR — 9.

Держава-
учасниця

Тип заходів 
(як зазначено державою-

учасницею, що їх впроваджує)

Дата 
впровадження

Дата звітування 
до ВООЗ

Регіональне бюро для країн Америки (AMR): 10 держав-учасниць

Антигуа і 
Барбуда

Закриття кордонів для 
мандрівників з КНР

31/01/2020 01/02/2020

Багамські 
Острови

Заборонено в’їзд нерезидентам, які 
відвідали КНР за 20 днів до прибуття

03/02/2020 03/02/2020

Сальвадор В’їзд заборонено всім 
мандрівникам, які за 14 днів до 
прибуття відвідували будь-яку 

країну, визначену ВООЗ як країна 
«дуже високого ризику» для 

нового коронавірусу (2019-nCoV), 
окрім громадян Сальвадору

30/01/2020 02/02/2020
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Держава-
учасниця

Тип заходів 
(як зазначено державою-

учасницею, що їх впроваджує)

Дата 
впровадження

Дата звітування 
до ВООЗ

Гренада Заборонено в’їзд нерезидентам, 
які протягом 14 днів (до прибуття) 

подорожували до материкової 
частини КНР (транзитні мандрівники 

чи громадяни КНР)

02/02/2020 02/02/2020

Гватемала Усі іноземні громадяни, які протягом 
15 днів (до прибуття) відвідували КНР

31/01/2020 31/01/2020

Ямайка Усі особи з КНР підлягають 
негайному карантину щонайменше 

на 14 днів

31/01/2020 01/02/2020

Парагвай Призупинити видавання віз на 
необмежений строк громадянам 

(КНР), а також іноземцям, що 
прибувають з КНР

Між 31/01/2020 
та 04/02/2020

04/02/2020

Федерація 
Сент-Кіттс і 

Невіс

Особи, що подорожують з КНР, 
мають бути обстежені та у разі 
необхідності, на основі оцінки 

ризику, їхній рух має бути обмежено

01/02/2020 01/02/2020

Тринідад і 
Тобаго

У в’їзді заборонено особам, які 
виїхали з КНР протягом останніх 

14 днів

30/01/2020 31/01/2020

Північні 
Маріанські 
Острови

Призупинено прибуття мандрівників, 
які прямують безпосередньо чи 

опосередковано з КНР

29/01/2020 30/01/2020

Сполучені 
Штати 

Америки

Обмежено та призупинено 
в’їзд усіх іноземців, які фізично 

перебувають в КНР, за винятком 
спеціальних автономних регіонів 
Гонконгу та Макао, протягом 14 
днів до їхнього в’їзду або спроби 

в’їзду. Ці заходи можуть бути 
реалізовані через:

• обмеження видавання віз;
• запобігання посадці на рейси, що 
прямують до США

02/02/2020 01/02/2020

Регіональне бюро для країн Європи (EUR): 2 держави-учасниці

Італія 1. Заборона прямих та непрямих 
рейсів, запобігання в’їзду 
міжнародних мандрівників з КНР.
2. Надзвичайний стан оголошено.

31/01/2020 01/02/2020
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Держава-
учасниця

Тип заходів 
(як зазначено державою-

учасницею, що їх впроваджує)

Дата 
впровадження

Дата звітування 
до ВООЗ

Російська 
Федерація

1. Тимчасове обмеження руху через 
пункти в’їзду на певних ділянках 
державного кордону з КНР.
2. Тимчасове призупинення поїздок 
громадян КНР, за винятком осіб, які 
мають посвідчення на проживання в 
Російській Федерації

31/01/2020
01/02/2020

02/02/2020

Регіональне бюро для країн Південно-Східної Азії (SEAR): 1 держава-учасниця

КНДР Карантин на 15 днів для всіх іноземців, 
що в’їжджають з КНР

31/01/2020 03/02/2020

Регіональне бюро для країн Західного Тихого океану (WPR): 9 держав-учасниць

Австралія Заборонено в’їзд особам, які 
покинули або рухалися транзитом 

через континентальний Китай з 
1 лютого 2020 року, за винятком 

громадян Австралії, постійних 
жителів та їхніх найближчих родичів, 

а також льотних екіпажів, які 
використовували відповідні засоби 

індивідуального захисту

01/02/2020 02/02/2020

Японія Заборонено в’їзд іноземцям з 
китайськими паспортами, виданими 
в провінції Хубей, та іноземцям, що 
відвідали провінцію Хубей за 2 тижні 

до прибуття до Японії

01/02/2020 02/02/2020

Монголія Заборонено в’їзд іноземцям 
через прикордонні контрольно-

пропускні пункти Китаю та 
Монголії (повітряний, залізничний 

та автомобільний транспорт). 
Заборонено в’їзд іноземцям 

через прикордонні контрольно-
пропускні пункти Китаю та Монголії 

(повітряний, залізничний та 
автомобільний транспорт).
Дозволено в’їзд монголів з 

Китаю тільки через міжнародний 
аеропорт Чингісхан та залізничний 

прикордонний пункт Замин-Ууд

31/01/2020 01/02/2020
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Держава-
учасниця

Тип заходів 
(як зазначено державою-

учасницею, що їх впроваджує)

Дата 
впровадження

Дата звітування 
до ВООЗ

Нова 
Зеландія

Іноземним туристам, які відвідували 
Китай або рухалися транзитом 
через Китай, буде відмовлено у 
в’їзді. Громадяни Нової Зеландії 

та постійні мешканці, що 
повертаються до Нової Зеландії, 
повинні будуть самоізолюватися 
протягом 14 днів після прибуття

03/03/2020 03/03/2020

Ніуе Усі мандрівники, які відвідували 
Китай за останні 30 днів, повинні 
провести 14 днів у країні, де не 

реєструють випадки, та отримати 
медичний дозвіл за 3 дні до в’їзду в 

Ніуе. Скасовано всі офіційні поїздки 
до Китаю та постраждалих районів

03/02/2020 05/02/2020

Китай Зупинено міжнародні рейси з 
Уханя; тимчасово призупинено 

роботу міських автобусів, 
метро, поромів та пасажирських 

перевезень на далекі відстані, 
скасовано всі рейси та потяги, 

заплановані для відбуття з Уханя

29/01/2020 29/01/2020

Маршаллові 
Острови

Заборонено в’їзд усім особам, 
які подорожують повітряним 
або морським транспортом з 

постраждалих районів (Китай, САР 
Гонконг, САР Макао). Усі офіційні 
поїздки до постраждалих країн 

повинні бути припинені

24/01/2020 28/01/2020

Сінгапур Заборонено в’їзд і транзит для 
відвідувачів Китаю протягом 
останніх 14 днів. 14-денна 

відпустка для жителів з 
історією подорожей до Китаю; 

обов’язковий карантин для 
відвідувачів, які повертаються з 

провінції Хубей

01/02/2020 03/02/2020
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Держава-
учасниця

Тип заходів 
(як зазначено державою-

учасницею, що їх впроваджує)

Дата 
впровадження

Дата звітування 
до ВООЗ

Тонга Туристи, які відвідували або 
рухалися транзитом через Китай, 

будуть зобов’язані самостійно 
поміщатися в карантин у порту, 
вільному від nCoV, за винятком 

громадян Тонга, постійних 
жителів та членів їхніх сімей, а 

також членів екіпажів повітряних 
суден, які використовували засоби 

індивідуального захисту

03/02/2020 05/02/2020

Кабінет Міністрів України також запровадив додаткові заходи в секторі гро-
мадського здоров’я, про які надіслано повідомлення до контактного пункту 
ВООЗ із ММСП для країн Європейського регіону.

• Тимчасові обмеження та особливі умови для в’їзду осіб, які перебували у 
провінції Хубей Китайської Народної Республіки, шляхом їх ізоляції впродовж 14 
днів у визначені Міністерством охорони здоров’я заклади.

• Заходи щодо відстрочення повернення до України студентів з Китайсь-
кої Народної Республіки до спеціального рішення Кабінету Міністрів України. У 
практичному плані це — продовження канікул для студентів, які перебувають 
на карантині в Китаї та поки не можуть подорожувати. Крім того, Міністерство 
освіти і науки розглядає різні варіанти забезпечення безперервної освіти, зо-
крема шляхом створення модулів дистанційного навчання.

 ВООЗ після розгляду обґрунтування може попросити країни переглянути 
свої заходи.
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ІНФОРМАЦІЯ ЗА ДАНИМИ 
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СИСТЕМИ 
ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО НАГЛЯДУ 
(TESSY)

Оновлення інформації про підтверджені випадки захворювання, спричиненого 
новим коронавірусом (2019-nCoV) у світі, станом на вечір 9 лютого 2020 року. 

За даними Європейського центру профілактики та контролю захворювань 
(ECDC) станом на вечір 9 лютого 2020 року було зареєстровано 40 536 ла-
бораторно підтверджених випадків захворювань, спричинених новим коро-
навірусом (2019-nCoV), та 910 летальних. За межами Китаю про один леталь-
ний випадок хвороби повідомили Філіппіни.

Азія: Китай (40 216), Сінгапур (43), Таїланд (32), Республіка Корея (27), Японія 
(26), Тайвань (18), Малайзія (18), В’єтнам (14), Об’єднані Арабські Емірати (7), 
Індія (3), Філіппіни (3), Камбоджа (1), Непал (1) та Шрі-Ланка (1).

Європа: Німеччина (14), Франція (11), Великобританія (4), Італія (3), Росія (2), 
Іспанія (2), Бельгія (1), Фінляндія (1) та Швеція (1).

Америка: США (12) та Канада (7).
Океанія: Австралія (15).

Станом на 9 лютого у Європі було зареєстровано 37 випадків: 14 — у Німеч-
чині (2 завезені, 12 місцевих), 11 — у Франції (6 завезених, 5 місцевих), 3 — в Італії 
(завезені), 4 — у Великобританії (2 завезені, 2 місцеві), 2 — в Іспанії (завезені), 
1 — у Бельгії (завезений), 1 — у Фінляндії (завезений) та 1 — у Швеції (завезений).
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Оцінка ECDC
На основі наявної інформації ECDC вважає, що ризик зараження 2019-nCoV 

для населення Європи наразі низький.
Ця оцінка ґрунтується на таких чинниках:
• попри те, що зафіксовано випадки імпортування у семи країнах ЄС, за-

гальна кількість випадків, про які повідомлялося, лишається низькою, вжито за-
ходів щодо стримування поширення нового коронавірусу, водночас залишаєть-
ся непевність щодо шляхів передавання, повноти виявлення, особливо серед 
легких чи безсимптомних випадків;

• потенційний рівень загрози від спалаху нової коронавірусної інфекції 
2019-nCoV є високим;

• подальше її розповсюдження по світу є дуже вірогідним;
• існує велика ймовірність зараження громадян ЄС/ЄЕЗ, які проживають у 

провінції Хубей або відвідують її;
• в інших провінціях Китаю — низька ймовірність зараження громадян ЄС/ЄЕЗ;
• існує помірна та висока ймовірність подальшого ввезення випадків до 

країн ЄС/ЄЕЗ.

Технічна консультація доступна на вебсайті ECDC: https://www.ecdc.europa.
eu/en/novel-coronavirus-china.

https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
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Оновлення інформації щодо спалаху хвороби, спричиненої вірусом Ебола 
(ХСВЕ), в Демократичній Республіці Конго (ДРК)

Тенденція щодо зниження кількості зареєстрованих підтверджених випадків 
хвороби, спричиненої вірусом Ебола, триває.

Генеральний директор ВООЗ у рамках ММСП скликає 12 лютого 2020 року 
Комітет з надзвичайних ситуацій для оцінювання заходів боротьби з хворо-
бою, спричиненою вірусом Ебола. На засіданні буде розглянуто ситуацію ХСВЕ 
в Демократичній Республіці Конго для оцінювання ризику поширення в інших 
країнах.

Із початку 10 спалаху (серпень 2018 року) та станом на 4 лютого 2020 року в 
Демократичній Республіці Конго було зареєстровано 3 429 випадків ХСВЕ (3 306 
підтверджених, 119 ймовірних), зокрема 2 251 летальний (2 132 підтверджено, 
119 ймовірних). Із загальної кількості підтверджених та ймовірних випадків 56% 
(1 920) — жінки, 28% (967) — діти віком менше 18 років, а 5% (172) усіх зареєстро-
ваних випадків — медичні працівники.

Випадки захворювання реєструють у трьох провінціях країни: Південне Ківу, 
Північне Ківу та Ітурі до кордону з Угандою.

В Уганді один завезений випадок (зареєстровано 29 серпня 2019 року): осо-
ба, яка захворіла, померла 30 серпня в окрузі Касесе, який межує з Північним 
Ківу. На сьогодні не надходило повідомлень про автохтонне передавання вірусу 
Ебола в Уганді, як і не було зафіксовано випадків хвороби, спричиненої вірусом 
Ебола, пов’язаних з подорожами до ДРК серед мандрівників з Європи.

На сьогодні у провінціях Північне Ківу та Ітурі створено 109 пунктів в’їзду (PoE) 
та пунктів контролю здоров’я (PoC), щоб захистити великі міста країни та уник-
нути поширення епідемії в сусідніх країнах.
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У районах, що постраждали від вірусу Ебола, тривають регулярні заходи з вак-
цинації людей з високим ризиком зараження, зокрема тих, хто контактував із 
захворілими особами та медичними працівниками. З початку спалаху (8 серпня 
2018 року) було вакциновано 283 117осіб.

Оцінка ECDC
Впровадження заходів реагування залишається складним через тривалу гу-

манітарну кризу, нестабільну ситуацію з безпекою внаслідок збройного кон-
флікту та недовіри населення до медичних груп реагування.

Спалах триває у районах з важливим транскордонним потоком населення на 
межі з Руандою, Південним Суданом і Угандою.

Оцінка ВООЗ
Станом на 4 лютого 2020 року ризик поширення на глобальному рівні зали-

шається низьким, але є дуже високим на національному та регіональному рівнях.
Щотижнева інформація від Міністерства охорони здоров’я Демократичної 

Республіки Конго (ДРК) щодо ситуації із гарячкою Ебола: https://twitter.com/
cmre_rdc.

Джерело: European Centrefor Disease Prevention and Control (ECDC)

Щодо подальшого розповсюдження, перекладу або копії змісту звертайтеся 
за адресою: info@phc.org.ua

https://twitter.com/cmre_rdc
https://twitter.com/cmre_rdc

