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КЛЮЧОВІ РИЗИКИ 

Новий коронавірус (SARS-CoV-2)
На ранок 23 березня 2020 року у світі було зареєстровано 339 259 випадків нової коро-
навірусної інфекції (COVID-19), зокрема 14 706 летальних, а 99 014 осіб одужали. За межа-
ми Китаю зафіксовано 225 932 випадки у 189 країнах/територіях/регіонах світу, зокрема 
у Європейському регіоні ВООЗ — 151 587 випадків у 59 країнах/територіях.

На ранок 23 березня в Україні зафіксовано 73 лабораторно підтверджені випадки 
COVID-19, зокрема 3 летальні, а 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні: м. Київ — 29 
випадків, Дніпропетровська область — 2, Донецька — 1, Житомирська — 2 (1 летальний), 

Івано-Франківська — 5 (1 летальний), Київська — 5, Львівська — 2, Тернопільська — 1, 
Черкаська — 1, Чернівецька — 25 (1 летальний, 1 одужання). Дослідження здійснюють віру-
сологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України, а також обласні 
лабораторії.

Усього з початку 2020 року до Центру громадського здоров’я надійшло 645 повідом-
лень про підозру на COVID-19: 73 підтверджено, 530 результатів негативні, 42 зразки 
досліджують. Вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я до-
сліджує зразки не тільки людей із підозрою інфікування, а й визначених контактних осіб. 
Загалом досліджено більше 820 зразків.

11 березня 2020 року генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я 
оголосив спалах COVID-19 глобальною пандемією. Європа зараз стала епіцентром пан-
демії, де реєструють більше випадків та смертей, ніж у решті світу, за винятком Китаю.

РНБО ухвалила рішення про закриття державного кордону України через загрозу по-
ширення гострої респіраторної хвороби COVID-19: з 00:00 16 березня до 00:00 3 квітня 
2020 року припинено в’їзд на територію України для іноземців та осіб без громадянства.

Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 № 211:
• з 12 березня до 3 квітня в Україні припинено навчання в закладах дошкільної, за-

гальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, фахової передвищої, вищої та 
післядипломної освіти;

• із 17 березня в Україні заборонено всі масові заходи (культурні, розважальні, спор-
тивні, соціальні, релігійні, рекламні тощо), у яких бере участь понад 10 осіб;

• з 18 березня по 3 квітня заборонено залізничні, авіа- і автобусні міжміські та міжоб-
ласні пасажирські перевезення, а з 17 березня — роботу метрополітенів.

Постановою Головного державного санітарного лікаря України від 21 березня 2020 
№ 2 впроваджено форму інформованої згоди особи на проведення протиепідемічних та/
або профілактичних заходів, зокрема організацію медико-санітарного спостереження на 
період самоізоляції протягом 14 діб.

Заборони може бути скасовано чи продовжено залежно від ситуації з поширенням 
нової коронавірусної інфекції (COVID-19) у світі та Україні.

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

За звітний тиждень не було зареєстровано спалахів інфекційних хвороб.

ЗАХВОРЮВАНІСТЬ НА ГРИП 
ТА ГРВІ В УКРАЇНІ

• Протягом звітного тижня на ГРВІ захворіла 201 591 людина, із них 53,2% — діти віком 
до 17 років.

• Інтенсивний показник захворюваності склав 527,2 на 100 000 населення, що на 
10,6% більше епідемічного порога по Україні.

• У країні зафіксовано широке географічне розповсюдження грипу.
• За результатами лабораторного дослідження методом ПЛР у 20 із 149 зразків ма-

теріалів визначено віруси грипу: 7 — типу А(Н1)pdm09, 10 — А не субтипований, 3 — типу B.
• За тиждень отримано повідомлення про два летальні випадки унаслідок грипу, що 

підтверджено методом ПЛР (із початку епідемічного сезону — 68); жоден померлий не 
був щеплений проти грипу.

• Упродовж звітного тижня проти грипу вакциновано 48 людей, а з початку епідеміч-
ного сезону щеплення зробили 237 984 особи.

ІНШІ СИТУАЦІЇ

За звітний тиждень було зареєстровано:
• за результатами розгляду інтернет-повідомлень — отруєння чадним газом у м. Київ 

(2 дорослих померли), Львівській (постраждали 5 дітей та 4 дорослих), Закарпатській (по-
страждав 1 дорослий), Кіровоградській (постраждали 1 дитина та 2 дорослих, зокрема ди-
тина і дорослий померли), Чернігівській (постраждав 1 дорослий), Івано-Франківській (по-
страждали 2 дітей та 1 дорослий) областях.

За звітний тиждень не було зареєстровано випадків ботулізму та отруєння дикорослими 
грибами.
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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 
(SARS-CoV-2). Наразі випадки виявлено у більшості провінцій, спеціальних автономних рай-
онах (Гонконг, Макао) Китаю та у більшості країн Західного Тихого океану, Південно-Східної 
Азії, Європи, Східного Середземномор’я та Північній Америці. У Європі зараз реєструють 
більше випадків та смертей, ніж у решті світу. 

Подію щодо випадків нової коронавірусної інфекції (COVID-19) визначено ВООЗ як надз-
вичайну ситуацію у секторі громадського здоров’я міжнародного значення.

11 березня 2020 року генеральний директор ВООЗ оголосив спалах COVID-19 глобаль-
ною пандемією.

За оцінками ВООЗ та ECDC ризики розповсюдження цього штаму вірусу залишаються 
дуже високими у Китаї, на регіональному та глобальному рівнях. Ризик інфікування для на-
селення країн Європи є помірним до високого.

Станом на ранок 23 березня в Україні зафіксовано 73 лабораторно підтверджені випадки 
COVID-19, зокрема 3 летальні.

Дослідження здійснює вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здо-
ров’я України, а також обласні лабораторії. Експрес-тести на новий коронавірус (SARS-
CoV-2) робитимуть у випадку підозри на COVID-19 тільки лікарі визначених закладів охоро-
ни здоров’я. Якщо експрес-тест підтверджує коронавірус, лікарі мають узяти додатковий 
зразок для його підтвердження в лабораторії за допомогою тесту на ПЛР.

Міністерство охорони здоров’я України (МОЗ) та Центр громадського здоров’я МОЗ 
України (ЦГЗ) вживають усіх належних заходів для недопущення поширення в Україні вірусу 
SARS-CoV-2, що був виявлений у Китаї.

• Постановою головного державного санітарного лікаря України від 21 березня 2020 
№ 2 впроваджено форму інформованої згоди особи на здійснення протиепідемічних та/
чи профілактичних заходів, зокрема організацію медико-санітарного спостереження на 
період самоізоляції протягом 14 діб.

• Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 № 211 з 18 березня до 3 
квітня заборонено залізничні, авіа- та автобусні міжміські та міжобласні пасажирські пере-
везення, а також із 17 березня — роботу метрополітенів.

• 17 березня 2020 року повідомлено ВООЗ про нові обмежувальні заходи Уряду.
• Набрав чинності Закон України від 17 березня 2020 року № 530-ІХ «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і по-
ширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)».

• 14 березня Уряд ухвалив розпорядження про тимчасове обмеження перетину дер-
жавного кордону з метою запобігти поширенню на території України вірусу COVID-19.

• З 14 березня 2020 року, з метою координації дій у період складної епідеміологічної 
ситуації, у Центрі громадського здоров’я України працює внутрішній Оперативний штаб, 
який займається виключно питаннями COVID-19.

• Затверджено інструкцію щодо застосування режиму обсервації до осіб, які поверта-
ються з-за кордону.

• 13 березня 2020 року наказом МОЗ України № 663 оптимізовано заходи щодо не-
допущення занесення та поширення на території України випадків COVID-19. Визнано, 
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що втратили чинність накази МОЗ України від 24.01.2020 № 185; від 24.02.2020 № 518; від 
25.02.2020 № 552 (https://moz.gov.ua/nakazi-moz).

• 8 регіонів України закупили німецькі тест-системи для визначення коронавірусу 
SARS-CoV-2, що дасть змогу робити тестування на місцевому рівні. Зокрема, тести вже до-
ставлено або буде доправлено найближчими днями до Житомира, Тернополя, Дніпра, Він-
ниці, Києва, Рівного, Львова, Запоріжжя. Триває прийом замовлення на закупівлю тест-си-
стем від інших областей. Усі тести сертифіковано ВООЗ.

• Фахівці ЦГЗ опрацьовують звернення від національних контактних осіб з питань 
ММСП країн із підтвердженими випадками COVID-19, з якими були у тісному контакті гро-
мадяни України.

• Наказом МОЗ України від 25.02.2020 № 521 внесено зміну до Переліку особливо не-
безпечних, небезпечних інфекційних та паразитарних хвороб людини і носійства збудників 
цих хвороб, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 липня 
1995 року № 133, — доповнено розділ «Особливо небезпечні інфекційні хвороби» пунктом 
39 такого змісту: «39. COVID-19».

• Наказом МОЗ України від 17.02.2020 № 366 затверджено Методичні рекомендації ро-
зрахунку кількості (запасу) засобів індивідуального захисту, необхідних для забезпечення 
медичних працівників у період спалаху інфекційних хвороб із невизначеними шляхами пе-
редавання та інфікування.

• Працює гаряча лінія за номером 0 800 505 840, (044) 294 64 87 для професійної до-
помоги лікарям — епідеміологам, клініцистам, спеціалістам з лабораторної діагностики. 
Водночас, будь-яка особа може звернутися з власними запитаннями щодо нового коро-
навірусу (COVID-19). Також фахівці ЦГЗ опрацьовують звернення громадян, що надходять 
на Урядову гарячу лінію 1545. Телефонні гарячі лінії працюють у регіонах.

• Міністерство охорони здоров’я України інформує населення про заходи боротьби з 
коронавірусом за допомогою СМС-повідомлень.

• Усі оперативні дані, статистику, інструкції для всіх верств населення, що допоможуть 
уберегтися від коронавірусної інфекції, розміщено в офіційних каналах комунікації МОЗ та 
ЦГЗ: офіційні вебсайти МОЗ (http://www.moz.gov.ua/) та ЦГЗ (https://www.phc.org.ua/); офі-
ційні сторінки у Facebook МОЗ (https://www.facebook.com/moz.ukr/) та ЦГЗ (https://www.
facebook.com/phc.org.ua/); офіційний Telegram-канал МОЗ «Коронавірус_інфо» (https://t.
me/COVID19_Ukraine);

Telegram-бот МОЗ із відповідями на найпоширеніші питання про коронавірус (https://t.
me/COVID19_Ukraine_Bot); електронний ресурс Уряду України (http://covid19.com.ua/); 
Viber-спільнота МОЗ «Коронавірус_інфо» (https://vb.me/covid19_ua).

• На платформі дистанційного навчання ЦГЗ відкрився актуальний курс, присвячений 
новому коронавірусу: https://bit.ly/3crm7ts. Інструкція з реєстрації на платформі: https://bit.
ly/3c4oyCk.

• За домовленістю з МОЗ та органами місцевого самоврядування Uber безкоштовно 
доправлятиме до лікарень медичних працівників, задіяних у запобіганні та ліквідації коро-
навірусної інфекції в Україні.
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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 (COVID-19), у світі станом на 22 березня 2020 року

У ситуаційному звіті для узгодженості ВООЗ зазначає лише кількість лабора-
торно підтверджених випадків, як це відбувалося раніше.

Тому, станом на 22 березня 2020 року, за даними Всесвітньої організації охо-
рони здоров’я у світі було зареєстровано 292 142 лабораторно підтверджені 
випадки коронавірусної інфекції (COVID-19), зокрема 12 784 летальні. Найбіль-
ше випадків захворювання зафіксовано у Китаї — 81 498. За межами Китаю під-
тверджено 210 644 випадки COVID-19 у 189 країнах/територіях/регіонах, зокре-
ма 9 517 летальних випадків: Італія (4 827), Іран (1 556), Іспанія (1 326), Франція 
(562), США (201), Великобританія (233), Нідерланди (136), Республіка Корея (104), 
Бельгія (67), Німеччина (67), Швейцарія (56), Індонезія (38), Японія (36), Туреччина 
(21), Сан-Марино (20), Швеція (20), Філіппіни (19), Ірак (17), Португалія (12), Алжир 
(15), Греція (15), Данія (13), Канада (13), Бразилія (11), Австрія (8), Люксембург (8), 
Єгипет (8), на міжнародних перевезеннях (Японія — 7), Норвегія (7), Австралія 
(7), Еквадор (7), Угорщина (4), Малайзія (3), Аргентина (3), Буркіна-Фасо (3), Ар-
гентина (2), Ірландія (3), Болгарія (3), Польща (5), Ліван (4), Сінгапур (2), Індія (4), 
Пакистан (3), Марокко (3), Україна (3), Бангладеш (2), Коста-Ріка (2), Об’єднані 
Арабські Емірати (2), Перу (2), Домініканська Республіка (2), Таїланд (1), Туніс (1), 
Судан (1), Албанія (2), Панама (1), Гаяна (1), Бахрейн (1), Тайвань (1), Пуерто-Рико 
(1), Люксембург (1) та Норвегія (1).

1
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Країни з місцевим передаванням вірусу SARS-CoV-2, за даними ВООЗ на 23:59 
(UTC+1) 20 березня: Австралія, Австрія, Албанія, Алжир, Аргентина, Багами, Бан-
гладеш, Бахрейн, Бельгія, Білорусь, Болгарія, Болівія, Боснія і Герцеговина, Бра-
зилія, Бруней, Великобританія, В’єтнам, Вірменія, Гана, Гаяна, Греція, Гуам, Данія, 
Демократична Республіка Конго, Домініканська Республіка, Еквадор, Естонія, 
Єгипет, Ізраїль, Індія, Індонезія, Ірак, Іран, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Кам-
боджа, Камерун, Канада, Катар, Кенія, Китай, Кіпр, Колумбія, Коста-Рика, Кувейт, 
Ліберія, Ліван, Люксембург, Малайзія, Мальдіви, Марокко, Нідерланди, Німеччи-
на, Нова Зеландія, Норвегія, Об’єднані Арабські Емірати, Оман, Палестина, Па-
нама, Парагвай, Перу, Південно-Африканська Республіка, Північна Македонія, 
Польща, Португалія, Республіка Корея, Республіка Молдова, Руанда, Румунія, 
Сан-Марино, Саудівська Аравія, Сенегал, Сербія, Сінгапур, Словаччина, Сло-
венія, Сполучені Штати Америки, Таїланд, Туніс, Туреччина, Угорщина, Узбеки-
стан, Україна, Філіппіни, Фінляндія, Франція, Французька Гвіана, Хорватія, Чехія, 
Чилі, Швейцарія, Швеція, Шрі-Ланка, Ямайка, Японія, міжнародні перевезення 
(Diamond Princess).

Випадки COVID-19, визначені за межами Китаю, за датою появи симптомів та по-
дорожей, станом на 22 березня 2020 року

Оцінка ВООЗ
Ризик цієї події — дуже високий у Китаї, на регіональному рівні та на глобальному.
Стратегічні цілі реагування:
• припинення передавання нового коронавірусу від людини людині у Китаї, 

щоб запобігти експорту випадків з країни та подальшому передаванню від заве-
зених випадків, якщо вони сталися;

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

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

• мінімізація соціальних та економічних втрат через багатосекторальні пар-
тнерства;

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

ВООЗ опублікувала оновлені настанови «Клінічне ведення тяжкої гострої ре-
спіраторної інфекції (SARI) за підозри на захворювання COVID-19»: https://www.
who.int/publications-detail/clinical-management-of-severe-acute-respiratory-
infection-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected.

Важливо бути поінформованим про ситуацію та вжити належних заходів для 
захисту себе та своєї сім’ї (див. Frequently Asked Questions). Заходи захисту для 
осіб, які перебувають або недавно відвідували (за останні 14 днів) райони, де по-
ширюється COVID-19: Protection measures for persons who are in or have recently 
visited (past 14 days) areas where COVID-19 is spreading.

Технічна консультація щодо спалаху COVID-19 на вебсайті ВООЗ: https://www.
who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019.

Додаткові заходи в секторі громадського здоров’я у зв’язку зі спалахом нової 
коронавірусної інфекції (COVID-19) у світі, станом на 19 березня 2020 року

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

Станом на 19 березня 2020 року 85 держав-учасниць надали ВООЗ офіцій-
ну інформацію про додаткові заходи в секторі громадського здоров’я. Розподіл 
за регіонами ВООЗ: AFR — 1; AMR — 21 (плюс одна заморська територія США у 
WPR); EMR — 4; EUR — 35; SEAR — 7; WPR — 17.

Оперативна інформація щодо заходів, ужитих іноземними країнами для про-
тидії розповсюдженню COVID-19: https://bit.ly/3dZ4VMO.
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ІНФОРМАЦІЯ ЗА ДАНИМИ 
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СИСТЕМИ 
ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО НАГЛЯДУ 
(TESSY)

Оновлення інформації про випадки захворювання на нову коронавірусну ін-
фекцію (COVID-19) у світі та Європі станом на вечір 22 березня 2020 року 

За даними Європейського центру профілактики та контролю захворювань, 
з 31 грудня 2019 року і станом на вечір 22 березня 2020 року було повідом-
лено про 305 275 випадків захворювання на нову коронавірусну інфекцію 
(COVID-19).

Станом на 22 березня 2020 року зафіксовано 12 942 летальні випадки: Італія 
(4 827), Китай (3 267), Іран (1 556), Іспанія (1 326), Франція (562), США (340), Ве-
ликобританія (233), Нідерланди (136), Південна Корея (104), Бельгія (67), Німеч-
чина (67), Швейцарія (56), Індонезія (38), Японія (36), Філіппіни (25), Туреччина 
(21), Сан-Марино (20), Швеція (20), Бразилія (18), Ірак (17), Канада (13), Данія 
(13), Греція (13), Португалія (12), Алжир (10), Австрія (8), Єгипет (8), Люксембург 
(8), Австралія (7), Еквадор (7), міжнародні перевезення (Японія — 7), Норвегія 
(7), Перу (5), Польща (5), Аргентина (4), Угорщина (4), Індія (4), Ліван (4), Малай-
зія (4), Болгарія (3).

Випадки захворювання у різних регіонах
Африка: Єгипет (285), Південно-Африканська Республіка (240), Марокко 

(96), Алжир (94), Буркіна-Фасо (64), Туніс (60), Сенегал (56), Камерун (27), Де-
мократична Республіка Конго ( 23), Нігерія (22), Гана (21), Кот д’Івуар (17), Руан-
да (17), Того (15), Ефіопія (9), Кенія (7), Сейшельські Острови (7), Екваторіальна 
Гвінея (6), Танзанія (6), Республіка Конго (4), Кабо-Верде (3), Центральноафри-
канська Республіка (3), Габон (3), Ліберія (3), Мадагаскар (3), Намібія (3), Ангола 
(2), Бенін (2), Чад (2), Гвінея (2), Мавританія (2), Судан (2), Замбія (2), Зімбабве (2), 
Джибуті (1), Еритрея (1), Есватіні (1), Гамбія (1), Нігер (1), Сомалі (1) та Уганда (1).

Азія: Китай (81 499), Іран (20 610), Південна Корея (8 897), Малайзія (1 183), 
Японія (1 046), Ізраїль (883), Пакистан (646), Таїланд (599), Катар (481), Індо-
незія (450), Сінгапур (432), Саудівська Аравія (392), Філіппіни (380), Індія (320), 
Бахрейн (306), Ліван (230), Ірак (214), Кувейт (176), Тайвань (153), Об’єднані 
Арабські Емірати (153), В’єтнам (94), Йорданія (84), Бруней (83), Шрі-Ланка 
(78), Казахстан (56), Оман (52), Палестина (52), Камбоджа (51), Узбекистан (33), 
Афганістан (24), Бангладеш (24), Киргизстан (14), Маврикій (14), Мальдіви (13), 
Монголія (10), Бутан (2), Непал (1), Північний Тимор (1) і М’янма (0).

Америка: США (26 747), Канада (1 231), Бразилія (1 128), Чилі (537), Еквадор 
(532), Перу (318), Мексика (251), Панама (245), Аргентина (225), Колумбія (210), 
Уругвай (135), Коста-Ріка (117), Домініканська Республіка (112), Тринідад і То-
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баго (49), Венесуела (36), Гондурас (26), Куба (25), Парагвай (22), Болівія (20), 
Ямайка (19), Гватемала (17), Барбадос (14), Нідерландські Антильські острови 
(13), Гаяна (5), Суринам (5), Багами (4), Кайманові Острови (3), Сальвадор (3), 
Бермуди (2), Гренландія (2), Гаїті (2), Сент-Люсія (2), Антигуа і Барбуда (1), Монт-
серрат (1), Нікарагуа (1) та Сент-Вінсент і Гренадини (1).

Європа: Італія (53 578), Іспанія (24 926), Німеччина (21 463), Франція (14 459), 
Швейцарія (6 077), Великобританія (5 018), Нідерланди (3 631), Австрія (3 024), 
Бельгія (2 815), Норвегія (1 926), Швеція (1 746), Данія (1 326), Португалія (1 280), 
Чехія (995), Туреччина (947), Ірландія (785), Люксембург (670), Польща (536), 
Греція (530), Фінляндія (521), Ісландія (473), Словенія (383), Румунія (367), Естонія 
(306), Росія (306), Хорватія (206), Словаччина (178), Болгарія (163), Вірменія (160), 
Сан-Марино (151), Сербія (149), Угорщина (131), Латвія (124), Литва (105), Боснія 
і Герцеговина (92), Фарери (92), Андорра (88), Північна Македонія (85), Кіпр (84), 
Молдова (80), Албанія (76), Білорусь (76), Мальта (73), Азербайджан (53), Грузія 
(49), Україна (41), Ліхтенштейн (36), Косово (24), Монако (18), Чорногорія (14), 
Джерсі (12), Гібралтар (10), Острів Мен (2), Гернсі (1) та Ватикан (1).

Океанія: Австралія (1 098), Нова Зеландія (66), Французька Полінезія (17), 
Гуам (15), Нова Каледонія (4), Фіджі (2) та Папуа Нова Гвінея (1).

Інше: міжнародні перевезення — Японія (696).

Географічний розподіл зареєстрованих випадків COVID-19 на 100 000 населення 
у світі станом на 22 березня 2020 року

Станом на 22 березня у Європі було зареєстровано 141 858 випадків: Італія 
(53 578), Іспанія (24 926), Німеччина (21 463), Франція (14 459), Великобританія (5 
018), Нідерланди (3 631), Австрія (3 024), Бельгія (2 815), Норвегія (1 926), Швеція 
(1 746), Данія (1 326), Португалія (1 280), Чехія (995), Ірландія (785), Люксембург 
(670), Польща (536), Греція (530), Фінляндія (521), Ісландія (473), Словенія (383), 
Румунія (367), Естонія (306), Хорватія (206), Словаччина (178), Болгарія (163), 
Угорщина (131), Латвія (124), Литва (105), Кіпр (84), Мальта (73) та Ліхтенштейн 
(36).
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Станом на 22 березня 2020 року в Європі зафіксовано 7 319 летальних випад-
ків: Італія (4 827), Іспанія (1 326), Франція (562), Великобританія (233), Нідерланди 
(136), Бельгія (67), Німеччина (67), Швеція (20), Данія (13), Греція (13), Португалія 
(12), Австрія (8), Люксембург (8), Норвегія (7), Польща (5), Угорщина (4), Болгарія 
(3), Ірландія (3), Хорватія (1), Фінляндія (1), Ісландія (1), Литва (1) та Словенія (1).

Країни Європейського регіону ВООЗ продовжують готуватися та реагувати 
на випадки COVID-19, що включає методику швидкого виявлення хворих, ла-
бораторне обстеження підозрілих випадків, забезпечення належного інфекцій-
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ного контролю та ведення випадків для мінімізації ризику поширення, а також 
підтримання зв’язків з громадськістю.

Оцінка ризиків за даними ECDC:
• ризик, пов’язаний з інфікуванням COVID-19 для людей у Європі, зараз оці-

нюють від середнього до високого;
• ризик зараження для людей з країн Європи, які подорожують/проживають 

у районах, де немає випадків захворювання, або кілька імпортованих випадків, 
або з обмеженим місцевим поширенням, оцінюють від низького до середнього;

• ризик для людей з країн Європи, які подорожують/проживають у районах 
з більш поширеним місцевим передаванням, є високим;

• ризик виникнення кластерів, пов’язаних з COVID-19, в інших країнах Євро-
пи є помірним або високим;

• ризик широкого розповсюдження та стійкого передавання COVID-19 у 
Європі в найближчі тижні оцінюють від середнього до високого, і дедалі більше 
країн повідомляють про більшу кількість випадків та кластерів;

• ризик перевищення можливостей системи охорони здоров’я у Європі в 
найближчі тижні є високим;

• ризик передавання COVID-19 в умедичних та соціальних закладах з вели-
кою кількістю уразливого населення є високим.

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

Оновлення інформації щодо спалаху хвороби, спричиненої вірусом Ебола 
(ХСВЕ), в Демократичній Республіці Конго (ДРК)

Минуло 28 днів з моменту реєстрації останнього підтвердженого випадку хво-
роби, спричиненої вірусом Ебола. Останній випадок ХСВЕ зафіксовано 17 лютого 
2020 року у м. Бені, провінція Північне Ківу.

Однак, оскільки все ще існує ризик повторної появи випадків ХСВЕ, важливо 
підтримувати заходи спостереження та реагування до та після спалаху — відповід-
но до рекомендованих критеріїв ВООЗ щодо оголошення кінця спалаху хвороби, 
спричиненої вірусом Ебола. Постійні заходи реагування включають розслідуван-
ня та перевірку повідомлень про нові випадки, підтримку відповідного епіднагля-
ду та швидку діагностику підозрілих випадків, підтримку потерпілих.
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Станом на 17 березня було зареєстровано 3 444 випадки ХСВЕ, зокрема 3 310 
підтверджених та 134 ймовірні, з яких 2 264 — летальні випадки. Із загальної кіль-
кості підтверджених та ймовірних випадків 56% (1 928) — жінки, 28% (974) — діти 
віком менше 18 років, а 5% (172) — медичні працівники.

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

В Уганді один завезений випадок (зареєстровано 29 серпня 2019 року): особа, 
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.

 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 щеплено 300 330 осіб.

12 лютого 2020 року Комітет з надзвичайної ситуації переглянув результати ви-
конання Тимчасових рекомендацій, виданих 18 жовтня 2019 року. Комітет вважає, 
що ця подія все ще є надзвичайною ситуацією в секторі громадського здоров’я 
міжнародного значення (PHEIC).

Оцінка ECDC
Впровадження заходів реагування залишається складним через тривалу гу-

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

На теперішньому етапі епідемії випадки не реєструють. Незважаючи на відсут-
ність повідомлень за останні дні, необхідно підтримувати високий рівень епідна-
гляду для раннього виявлення та переривання подальшого передавання, можли-
вого під час контакту з інфікованими біологічними рідинами, що вижили.

Оцінка ВООЗ
Станом на 19 березня 2020 року ризик поширення на національному та регіо-

нальному рівнях залишається дуже високим, на глобальному рівні — низьким.
ВООЗ не рекомендує застосовувати будь-які обмеження подорожей або 

торгівлі щодо Демократичної Республіки Конго на підставі наявної інформації 
про цю подію.

Щотижнева інформація від Міністерства охорони здоров’я Демократичної Ре-
спубліки Конго щодо ситуації із гарячки 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


