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КЛЮЧОВІ РИЗИКИ 
 

 
Новий коронавірус (SARS-CoV-2) 

Станом на ранок 4 січня 2021 року у світі було зареєстровано 85 122 080 випадків захворювання 
на COVID-19 (більше 7 млн заражень: у США, Індії та Бразилії), зокрема 1 843 135 летальних, а 47 
860 306 людей одужали. На території Європи зафіксовано 26 925 554 підтверджені випадки 
інфекції: лідирують Росія — 3 236 787 (померли 58 506), Франція — 2 712 975 (померли 65 164), 
Великобританія — 2 599 789 (померли 74 570), Італія — 2 155 446 (померли 75 332), Іспанія — 1 
928 265 (померли 50 837). 

За весь час пандемії та станом на ранок 4 січня 2021 року в Україні лабораторно підтверджено 1 
078 251 випадок COVID-19, зокрема 18 927 летальних, а 733 558 пацієнтів одужали. За останню 
добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Запорізькій (528), м. Київ (504), 
Львівській (352), Миколаївській (314) та Київській (301) областях. 

 
Розподіл випадків коронавірусної інфекції COVID-19 за областями України: м. Київ — 113 523 (1 

977 летальних), Одеська — 72 600 (1 062 летальні), Харківська — 70 343 (1 117 летальних), 
Львівська — 62 915 (1 799 летальних), Київська — 60 842 (979 летальних), Дніпропетровська — 59 
931 (1 477 летальних), Запорізька — 55 546 (609 летальних), Івано-Франківська — 43 692 (816 
летальних), Рівненська — 41 632 (522 летальні), Сумська — 41 536 (532 летальні), Чернівецька — 40 
637 (791 летальний), Житомирська — 40 098 (665 летальних), Черкаська — 40 025 (399 летальних), 
Хмельницька — 39 972 (689 летальних), Донецька — 37 560 (704 летальні), Полтавська — 37 199 
(755 летальних), Тернопільська — 34 406 (471 летальний), Волинська — 33 488 (522 летальні), 
Миколаївська — 32 473 (528 летальних), Чернігівська — 30 550 (446 летальних), Закарпатська — 28 
535 (643 летальні), Вінницька — 22 921 (403 летальні), Херсонська — 18 234 (451 летальний), 
Луганська — 11 020 (310 летальних), Кіровоградська — 8 573 (260 летальних). 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 року № 338-р (із змінами) 
запроваджено режим надзвичайної ситуації на всій території України. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року № 1236 продовжено карантинні 
обмеження до 28 лютого 2020 року та оновлено їх перелік, з посиленням обмежень на період з 8 
по 24 січня 2021 року. На час дії посиленого карантину не передбачено обмеження роботи 
громадського транспорту — як міського, так і міжміського сполучення. 
 
 



 
 

За звітний тиждень в Україні зменшилася кількість нових випадків захворювання на 
коронавірус. Зниження показників захворюваності пов’язано з періодом новорічних свят, коли 
люди зазвичай уникають звернень по медичну допомогу. Індикаторні показники для визначення 
рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19 у регіонах станом на 3 січня 2020 року: 
https://moz.gov.ua/uploads/5/27999-oznaky_03012020.pdf. 

Завершено роботу над Дорожньою картою з впровадження вакцини проти COVID-19 і 
проведення масової вакцинації у 2021-2022 роках: https://moz.gov.ua/article/news/maksim-
stepanov-zaversheno-robotu-nad-dorozhnoju-kartoju-z-vprovadzhennja-vakcini-proti-covid-19-i-
provedennja-masovoi-vakcinacii-u-2021-2022-rokah. 

Роз’яснення Державної прикордонної служби України щодо питань, пов’язаних з перетинанням 
кордону для громадян України та іноземців: https://dpsu.gov.ua/ua/Peretinannya-derzhavnogo-
kordonuadminmezhilinii-zitknennya-vumovah-karantinu/. 

Інтерактивна онлайн-мапа для перевірки актуального режиму в’їзду і транзиту для громадян 
України у різних країнах світу: https://tripadvisor.mfa.gov.ua/. 

Інформація щодо країн зі значним поширенням COVID-19 станом на 30 грудня 2020 року: 
https://moz.gov.ua/uploads/5/27998-301220.pdf. 

Докладніше про зміни у законодавстві України з приводу спалаху коронавірусної інфекції 
COVID-19 — у розділі «Сигнальні показники». 

Грип птиці  
У населених пунктах Київської області — с. Леонівка Іванківського району та с. Коблиця 

Бородянського району — тривають протиепізоотичні та протиепідемічні заходи, які було 
впроваджено після випадків загибелі птиці від пташиного грипу А1 (підтип Н5). 

Випадків захворювання на грип та ГРВІ серед людей не зареєстровано. Голова Державної 
служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів зустрівся з 
представниками територіальних органів Держпродспоживслужби та представниками Асоціації 
«Союз птахівників України»: https://dpss.gov.ua/news/aktualna-informaciya-shchodo-situaciyi-iz-
zahvoryuvannyami-na-grip-ptici-v-ukrayini. 

ГРВІ та грип 
Станом на 4 січня 2021 року інтенсивний показник захворюваності становив 292,9 на 100 000 

населення, що на 39,4% менше епідемічного порога, розрахованого для України. У країні не 
зафіксовано географічне поширення грипу. 

Подбайте про свою безпеку, коли подорожуєте 
(#СвяткуйтеБезпечно — https://www.facebook.com/phc.org.ua) 
Для багатьох зимові свята — це добра нагода кудись поїхати на відпочинок. Та цьогоріч варто 

пам’ятати, що подорож може збільшити ваші шанси на поширення та інфікування COVID-19. Тож 
найкращий спосіб захистити себе та інших на новорічні свята — відкласти поїздки та залишатися 
вдома. 
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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 
 

 
• Протягом звітного тижня на ГРВІ захворіла 111 291 особа, із них 39,4% — діти віком до 

17 років. 
• Інтенсивний показник захворюваності становить 292,9 на 100 000 населення, що на 39,4% 

менше епідемічного порога, розрахованого для України. 
• У країні не зафіксовано географічного поширення грипу. 
• За результатами лабораторного дослідження методом ПЛР зразків матеріалів не отримано 

позитивних результатів на вірус грипу. 
• За тиждень проти грипу вакциновано 5 175 людей, а з початку епідемічного сезону 

щеплення зробили 177 480 осіб. 
 
  
  

ІНШІ СИТУАЦІЇ 
 

  
За звітний тиждень було зареєстровано випадки ботулізму, отруєння дикорослими грибами і 
чадним газом. 

• 2 випадки ботулізму, внаслідок яких захворіли 2 особи: 
- Херсонська обл. — 1 (1 дорослий);  
- Чернівецька обл. — 1 (1 дорослий). 
Протиботулінічну сироватку введено хворому в Херсонській області. 
• 1 випадок отруєння дикорослими грибами у Житомирській області, внаслідок якого 

постраждала 1 дитина. 
• За результатами розгляду інтернет-повідомлень зареєстровано випадки отруєння чадним 

газом у Львівській (постраждали 2 дорослих та 2 дитини), Івано-Франківській (постраждали 3 
дорослих), Харківській (померли 3 дорослих) областях. 

 
  



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). 

30 січня 2020 року ВООЗ визначила подію щодо випадків нової коронавірусної інфекції (COVID-
19) як надзвичайну ситуацію в секторі громадського здоров’я міжнародного значення. 

3 березня 2020 року в Україні зафіксовано перший випадок нової коронавірусної інфекції у м. 
Чернівці. 11 березня 2020 року генеральний директор ВООЗ оголосив спалах COVID-19 
глобальною пандемією. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 року № 338-р (із змінами) 
запроваджено режим надзвичайної ситуації на всій території України. 

30 квітня 2020 року ВООЗ підтвердила, що пандемія COVID-19 залишається надзвичайною 
ситуацією в секторі громадського здоров’я міжнародного значення. 

З 11 травня 2020 року новою редакцією постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 
2020 року № 211 (із змінами від 4 травня 2020 року № 343) дозволено роботу перукарень, літніх 
майданчиків закладів громадського харчування, відвідування парків, надання планової 
стоматологічної допомоги. 

З 22 травня 2020 року відновлено роботу громадського, приміського та внутрішньообласного 
транспорту, готелів, але без функціонування ресторанів, також дозволено релігійні заходи, але за 
умови: 1 людина на 10 м2; з 25 травня — роботу метрополітенів, але за умови використання масок 
та респіраторів; з 1 червня — роботу басейнів і спортзалів; відвідування освітніх занять у групах не 
більше 10 людей (наприклад, автошколи); відновлено рух залізничного транспорту і міжобласних 
перевезень автотранспортом. 

З 10 червня 2020 року дозволено відкривати заклади культури і проводити культурні заходи; 
заклади, що надають послуги з розміщення, окрім дитячих закладів оздоровлення і відпочинку. 

З 2 липня 2020 року дозволено роботу кінотеатрів з наповненістю не більше 50% і за умови 
дотримання тимчасових рекомендацій. 

Для всіх сфер, у яких дозволено діяльність у рамках адаптивного карантину, прописано 
тимчасові рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів (https://moz.gov.ua/golovnij-
derzhavnij-sanitarnij-likar-ukraini). 

1 серпня 2020 року генеральний директор ВООЗ зробив заяву після четвертого засідання 30 
липня 2020 року Комітету з надзвичайних ситуацій, що спалах COVID-19 залишається глобальною 
пандемією. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641 (із змінами від 13 жовтня 
2020 року № 956), через інтенсивне зростання кількості хворих, до 31 грудня 2020 року 
продовжено дію адаптивних карантинних заходів. 

Від 17 серпня 2020 року рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 визначають за 
трьома показниками: завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я (> 50% п’ять днів поспіль), 
середня кількість тестувань (< 24 на 100 000 населення протягом останніх семи днів) і показник 
захворюваності на COVID-19 за 14 днів на 100 000 населення (перевищує базовий рівень 
захворюваності) в адміністративно-територіальних одиницях. 

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій раз на сім 
днів приймає рішення про запровадження на території регіону чи його окремих адміністративно-
територіальних одиниць рівня епідемічної небезпеки (жовтий, помаранчевий або червоний): 
https://covid19.gov.ua/karantynni-zakhody. 

Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 19 жовтня 2020 року № 4228, з 2 листопада 
2020 року МОЗ запустило всеукраїнський контакт-центр для протидії COVID-19, який працюватиме 
цілодобово за телефоном 0 800 602 019. У тестовому режимі з 25 листопада 2020 року додано  
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функцію запиту на виїзд мобільної команди для взяття зразків з метою діагностики COVID-19. З 21 
грудня 2020 року МОЗ запровадило новий сервіс надання віддалених консультацій через 
Національний контакт-центр. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641 (із змінами від 11 
листопада 2020 року № 1100), через інтенсивне зростання кількості хворих, з 14 по 30 листопада 
2020 року запроваджено «карантин вихідного дня» з 00:00 суботи до 00:00 понеділка та 
загальнодержавні обмежувальні заходи, які відповідають помаранчевому рівню епідемічної 
небезпеки. 

З 21 листопада 2020 року набув чинності Закон України від 6 листопада 2020 року № 1000IX 
«Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання 
поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)», яким передбачено накладення штрафу від 10 до 
15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за неносіння під час карантину маски в 
громадських будинках, спорудах і транспорті (частина 2 стаття 443), зокрема виготовлених 
самостійно. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року № 1236 продовжено карантинні 
обмеження до 28 лютого 2020 року та оновлено їх перелік, з посиленням обмежень на період з 8 
по 24 січня 2021 року. На час дії посиленого карантину не передбачається обмеження роботи 
громадського транспорту — як міського, так і міжміського сполучення. 

 
16 грудня 2020 року глава Уряду України та директор Європейського регіонального бюро ВООЗ 

обговорили перспективи співпраці між Україною та ВООЗ, зокрема щодо протидії поширенню 
COVID-19: https://www.kmu.gov.ua/news/premyer-ministr-ta-direktor-yevropejskogo-regionalnogo-
byuro-vooz-obgovorili-protidiyu-covid-19-v-ukrayini. 
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Завершено роботу над Дорожньою картою з впровадження вакцини проти COVID-19 і 
проведення масової вакцинації у 2021-2022 роках: https://moz.gov.ua/article/news/maksim-
stepanov-zaversheno-robotu-nad-dorozhnoju-kartoju-z-vprovadzhennja-vakcini-proti-covid-19-i-
provedennja-masovoi-vakcinacii-u-2021-2022-rokah. 

Роз’яснення Державної прикордонної служби України щодо питань, пов’язаних з перетинанням 
кордону для громадян України та іноземців: https://dpsu.gov.ua/ua/Peretinannya-derzhavnogo-
kordonuadminmezhilinii-zitknennya-v-umovahkarantinu/. 

Для перетину лінії розмежування в КПВВ громадян (крім осіб до 12-річного віку та працівників 
офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні) пропускатимуть лише за 
умови згоди на самоізоляцію з використанням єдиного електронного сервісу «Дій вдома» чи 
обсервації. 

Алгоритм припинення самоізоляції через додаток «Дій вдома» для громадян України, які 
прибувають з районів проведення операції Об’єднаних сил і з-за кордону з країн із значним 
поширенням COVID-19, у разі одержання негативного результату тестування на COVID-19 методом 
полімеразної ланцюгової реакції та Перелік лабораторій, що мають право передавати результати 
тестування на COVID-19 для припинення самоізоляції через додаток «Дій вдома»: 
https://www.phc.org.ua/news/algoritm-pripinennya-samoizolyacii-dlya-osib-scho-peretnuli-derzhavniy-
kordon. 

Інформація щодо країн зі значним поширенням COVID-19 станом на 30 грудня 2020 року: 
https://moz.gov.ua/uploads/5/27998-301220.pdf. Державою зі значним поширенням COVID-19 є 
держава, в якій кількість нових випадків реєстрації хвороби COVID-19 на 100 000 населення за 
останні 14 днів перевищує кількість таких випадків в Україні. 

Інтерактивна онлайн-мапа для перевірки актуального режиму в’їзду і транзиту для громадян 
України у різних країнах світу: https://tripadvisor.mfa.gov.ua/. 

Вже п’ятий тиждень поспіль в Україні меншає кількість нових випадків захворювання на 
коронавірус. Зниження показників захворюваності пов’язано з періодом новорічних свят, коли 
люди зазвичай уникають звернень за медичною допомогою. Індикаторні показники для 
визначення рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19 у регіонах станом на 3 січня 2020 
року: https://moz.gov.ua/uploads/5/27999-oznaky_03012020.pdf. 

Міністерство охорони здоров’я України, незважаючи на зменшення кількості нових випадків 
COVID-19, не буде рекомендувати скасування або відтермінування жорсткого карантину, який 
заплановано з 8 до 24 січня 2021 року (https://moz.gov.ua/article/news/maksim-stepanov-moz-ne-
bude-inicijuvati-skasuvannja-zhorstkogo-karantinu). 

З початку епідемії в Україні лабораторно підтверджено 1 078 251 випадок COVID-19 (показник 
захворюваності — 2 831,1 на 100 000 населення), зокрема 18 927 летальних випадків (показник 
летальності — 1,8%). 

Найвищі показники захворюваності на 100 000 населення — у Чернівецькій (4 516,5), Сумській 
(3 907,4), Рівненській (3 616,2), Київській (3 414,5) областях та м. Київ (3 828,8). 

У статево-віковій структурі осіб із підтвердженим захворюванням COVID-19 переважають жінки 
(60,0%) та люди віком від 30 до 69 років (75,5%). 

За оцінками ВООЗ та ECDC ризик розповсюдження нового коронавірусу (SARS-CoV-2) дуже 
високий на глобальному рівні, зокрема і для країн Європи. 

Тест-системи на COVID-19, що використовуються в Україні, здатні виявляти, зокрема, новий 
штам SARS-CoV-2, який виявлено у Великобританії (https://moz.gov.ua/article/news/kmu-za-
iniciativoju-moz-zatverdiv-nizku-rishen-schodo-porushnikiv-samoizoljacii-roboti-ekstrenki-ta-zakupivel-
testiv-na-covid-19). 
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Міністерство охорони здоров’я України (МОЗ) і Центр громадського здоров’я МОЗ України 
(ЦГЗ) вживають усіх належних заходів для мінімізації поширення в Україні вірусу SARS-CoV-2. 

• Контакт-центр МОЗ опрацьовує запити щодо виплат через захворювання або смерть 
медпрацівників від COVID-19: https://moz.gov.ua/article/news/maksim-stepanov-kontakt-centr-moz-
opracovue-zapiti-schodo-viplat-cherez-zahvorjuvannja-abo-smert-medpracivnikiv-vid-covid-19. 

• 23 грудня 2020 року Кабінет Міністрів України за ініціативою МОЗ затвердив низку рішень, 
які передбачають запровадження адміністративної відповідальності за порушення порядку 
обов'язкової самоізоляції та обсервації, підпорядкування станцій екстреної медичної допомоги 
територіальним центрам екстреної медичної допомоги та врегулювання порядку використання 
коштів, виділених на COVID-19: https://moz.gov.ua/article/news/kmu-za-iniciativoju-moz-zatverdiv-
nizku-rishen-schodo-porushnikiv-samoizoljacii-roboti-ekstrenki-ta-zakupivel-testiv-na-covid-19. 

• 416 нових автомобілів екстреної медичної допомоги буде закуплено для регіонів України: 
https://moz.gov.ua/article/news/416-novih-avtomobiliv-ekstrenoi-medichnoi-dopomogi-bude-
zakupleno-dlja-regioniv-ukraini. 

• ЮНІСЕФ за підтримки уряду Німеччини та у співпраці з МОЗ поставить у лікарні Сходу 
України додаткову партію кисневих концентраторів: https://moz.gov.ua/article/news/kmu-za-
iniciativoju-moz-zatverdiv-nizku-rishen-schodo-porushnikiv-samoizoljacii-roboti-ekstrenki-ta-zakupivel-
testiv-na-covid-19. 

• 19 грудня 2020 року Міністр охорони здоров’я доручив відповідним органам внести зміни 
до постанов Кабінету Міністрів України, зокрема щодо Програми медичних гарантій на 2021 рік: 
https://moz.gov.ua/article/news/maksim-stepanov-povidomiv-pro-realizaciju-programi-medichnih-
garantij-u-2021-roci. 

• 10 грудня 2020 року наказом МОЗ України № 2869 внесено зміни до наказу від 28 березня 
2020 року № 722 про Стандарти медичної допомоги «Коронавірусна хвороба (COVID19)», зокрема 
оновлено алгоритм тестування і підходи до визначення методів (швидкі тести, ПЛР, ІФА) та кола 
осіб, які проходитимуть дослідження на коронавірусну хворобу (COVID-19): 
https://moz.gov.ua/uploads/5/27614-dn_2869_10_12_2020_dod.pdf. 

• 26 листопада 2020 року ЦГЗ опублікував чек-листи для підготовки медичних та соціальних 
закладів до прийому пацієнтів з COVID-19: https://www.phc.org.ua/news/cgz-rozrobiv-chek-listi-dlya-
pidgotovki-medzakladiv-ta-zakladiv-soczakhistu-do-priyomu. 

• З 9 листопада 2020 року планові госпіталізації заборонено — лікарні прийматимуть лише 
ургентних хворих: https://moz.gov.ua/article/news/viktor-ljashko-ukraina-perehodit-na-drugij-etap-
reaguvannja-na-poshirennja-koronavirusu. 

• 27 жовтня 2020 року наказом МОЗ України № 2438 внесено зміни до наказу від 28 березня 
2020 року № 722 про Стандарти медичної допомоги «Коронавірусна хвороба (COVID19)» стосовно 
первинної медичної і амбулаторно-поліклінічної допомоги пацієнтам з підозрою на COVID-19, 
критеріїв завершення амбулаторно-поліклінічного лікування (припинення самоізоляції), клінічних 
критеріїв госпіталізації та неконтагіозності пацієнтів з підтвердженим діагнозом COVID-19:  

https://moz.gov.ua/uploads/5/26918dn_2438_27_10_2020_dod_1.pdf. 
• Зміни до Стандарту з екстреної медичної допомоги для пацієнтів з COVID-19: 

https://moz.gov.ua/uploads/5/26919dn_2438_27_10_2020_dod_2.pdf. 
• У разі виникнення питань щодо полісу (свідоцтво, сертифікат) страхування, який має бути 

виданий страховою компанією, зареєстрованою в Україні, або іноземною страховою компанією, 
що має представництво на території України чи договірні відносини зі страховою компанією-
партнером на території України (асистанс), і покривати витрати, пов’язані з лікуванням COVID-19, 
обсервацією, та діяти впродовж перебування в Україні, рекомендуємо звертатися за посиланням: 
https://visitukraine.today/ua. 
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• МОЗ роз’яснило Порядок, умови і критерії встановлення інвалідності для медпрацівників у 
зв’язку із захворюванням на COVID-19: https://moz.gov.ua/article/news/vstanovlennja-invalidnosti-
dlja-medichnih-pracivnikiv-u-zv%e2%80%99jazku-z-koronavirusnoju-hvoroboju-ne-vimagae-dodatkovih-
zmin-u-zakonodavstvi. Телефон гарячої лінії Державної служби України з питань праці для 
медичних працівників, які захворіли на COVID-19: (044) 279 03 28. 

• Під час карантину не заборонено вакцинацію згідно з Національним календарем щеплень: 
https://www.kmu.gov.ua/news/viktor-lyashko-karantin-ne-skasovuye-neobhidnist-planovoyi-
vakcinaciyi. Наразі в Україні достатньо вакцин для профілактичних щеплень проти всіх інфекційних 
хвороб, вакцинація від яких передбачена Національним календарем щеплень. 

• Офіційна інформація про коронавірусну хворобу в Україні: https://covid19.gov.ua/. 
• Оперативна інформація про захворюваність на COVID-19 у розрізі районів та міських рад, 

цільові показники для посилення карантину у регіонах України, лабораторні дослідження (ПЛР та 
ІФА) в областях за даними Центру громадського здоров’я України, щоденний звіт про ситуацію з 
COVID-19 в Україні — на сайті ЦГЗ: https://phc.org.ua/kontrol-zakhvoryuvan/inshi-infekciyni-
zakhvoryuvannya/koronavirusna-infekciya-covid-19. 

   
 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ ММСП 
 

 
Повідомлення з інформаційного сайту ВООЗ щодо подій для національних координаторів з питань 
ММСП (WHO Event Information Site for IHR National Focal Points) за 1 тиждень 2021 року відсутні.
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ІНФОРМАЦІЯ ЗА ДАНИМИ 
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СИСТЕМИ 
ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО НАГЛЯДУ 
(TESSY) 

 
   

Оновлення інформації про випадки захворювання на нову коронавірусну інфекцію 
(COVID-19) у світі та Європі станом на вечір 30 грудня 2020 року 

За даними Європейського центру профілактики та контролю захворювань, з 31 
грудня 2019 року і станом на 30 грудня 2020 року повідомлено про 80 316 555 
випадків захворювання на нову коронавірусну інфекцію (COVID-19), зокрема 1 770 695 
летальних випадків. 

У більшості країн стабілізуються або зменшуються кількість позитивних тестів і 
госпіталізацій через COVID-19. Однак абсолютні значення цих показників залишаються 
високими, що свідчить про високий ризик передавання COVID-19. 

Випадки захворювання у різних регіонах 
Африка: 2 674 387 випадків; п’ять країн, які повідомляють про більшість випадків, 

— Південно-Африканська Республіка (1 011 871), Марокко (432 079), Єгипет (132 541), 
Туніс (131 592) і Ефіопія (123 145). 

Азія: 17 672 147 випадків; п’ять країн, які повідомляють про більшість випадків, — 
Індія (10 207 871), Іран (1 200 465), Індонезія (713 365), Ірак (591 597) і Бангладеш (509 
148). 

Америка: 35 072 089 випадків; п’ять країн, які повідомляють про більшість 
випадків, — США (191515651), Бразилія (7484285), Колумбія (1 603 807), Аргентина (1 
590 485) і Мексика (1 389 430). 

Європа: 24 842 295 випадків; п’ять країн, які повідомляють про більшість випадків, 
— Росія (3 078 035), Франція (2 562 646), Великобританія (2 329 730), Італія (2 047 696) 
й Іспанія (1 879 413). 

Океанія: 54 932 випадки; п’ять країн, які повідомляють про більшість випадків,  
— Австралія (28 198), Французька Полінезія (16 182), Гуам (7 211), Нова Зеландія (1 

765) і Папуа Нова Гвінея (761). 
Інше: міжнародні перевезення — Японія (696). 
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Летальні випадки у різних регіонах 
Африка: 63 193 летальні випадки; п’ять країн, які повідомляють про найбільшу 

кількість, — Південно-Африканська Республіка (27 071), Єгипет (7 405), Марокко (7 
240), Туніс (4 466) і Алжир (2 737). 

Азія: 305 079 летальних випадків; п’ять країн, які повідомляють про найбільшу 
кількість, — Індія (147 901), Іран (54 693), Індонезія (21 237), Ірак (12 780) і Пакистан (9 
929). 

Америка: 848 838 летальних випадків; п’ять країн, які повідомляють про найбільшу 
кількість, — США (333 326), Бразилія (191 139), Мексика (122 855), Аргентина (42 868) і 
Колумбія (42 374). 

Європа: 552 404 летальних випадки; п’ять країн, які повідомляють про найбільшу 
кількість, — Італія (71 925), Великобританія (71 109), Франція (63 109), Росія (55 265) та 
Іспанія (50 122). 

Океанія: 1 175 летальних випадків; п’ять країн, які повідомляють про найбільшу 
кількість, — Австралія (908), Гуам (120), Французька Полінезія (103), Нова Зеландія (25) 
і Папуа Нова Гвінея (9). 

Інше: зафіксовано 7 летальних випадків на міжнародних перевезеннях у Японії. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Станом на 30 грудня 2020 року в Європі зареєстровано 17 348 389 випадків 

захворювання на COVID-19: Франція (2 562 646), Великобританія (2 329 730), Італія (2 
047 696), Іспанія (1 879 413), Німеччина (1 651 834), Польща (1 261 010), Нідерланди 
(769 494), Чехія (674 340), Бельгія (639 636), Румунія (618 429), Швеція (421 449), 
Португалія (396 666), Австрія (351 386), Угорщина (316 669), Хорватія (205 246), 
Болгарія (197 716), Словаччина (168 092), Данія (155 826), Греція (135 931), Литва (132 
369), Словенія (115 327), Ірландія (86 894), Норвегія (47 057), Люксембург (45 849), 
Латвія (36 838), Фінляндія (35 137), Естонія (25 808), Кіпр (19 657), Мальта (12 426), 
Ісландії (5 726) і Ліхтенштейн (2 092). 

Станом на 30 грудня 2020 року в Європі зафіксовано 427 798 смертей внаслідок 
захворювання на COVID-19: Італія (71 925), Великобританія (71 109), Франція (63 109), 
Іспанія (50 122), Німеччина (30 126), Польща (27 147), Бельгія (19 226), Румунія (15 
334), Чехія (11 152), Нідерланди (11 028), Угорщина (9 161), Швеція (8 459), Болгарія (7 
164), Португалія (6 677), Австрія (5 872), Греція (4 672), Хорватія (3 739), Словенія (2 
584), Ірландія (2 205), Словаччина (1 879), Литва (1 269), Данія (1 204), Латвія (578), 
Фінляндія (546), Люксембург (487), Норвегія (429), Мальта (215), Естонія (213), Кіпр 
(112), Ісландія (28) і Ліхтенштейн (27). 

Серед європейських країн станом на 30 грудня 2020 року найбільше випадків 
COVID-19 зареєстровано у Росії — 3 078 035 (померли 55 265), Франції — 2 562 646 
(померли 63 109), Великобританії — 2 329 730 (померли 71 109), Італії — 2 047 696 
(померли 71 925), Іспанії — 1 879 413 (померли 50 122). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Оцінка ризиків за даними ECDC 
• Громадські зібрання та святкові заходи, які традиційно трапляються в кінці 

року, пов’язані з тісними контактами (наприклад, членами сім’ї та/або друзями чи 
невідомими особами), які не так часто зустрічаються у повсякденному житті, що 
підвищує ризик передавання інфекції. Зокрема, збільшує ризик інфікування вживання 
їжі та питних напоїв у безпосередній близькості без маски, розслаблене ставлення до 
заходів безпеки і пов’язана з цим ризикова поведінка у святковому контексті. 

• Святкові сезони впливають на послаблення заходів безпеки серед груп 
високого ризику (наприклад, старші члени сім’ї, люди із супутніми захворюваннями), 
які проводять час із родиною чи друзями. У закладах довгострокового перебування 
(медичних та соціальних) мешканці та персонал можуть проводити свята з родиною 
та друзями, а політика щодо відвідувачів може бути послаблена. 

• Підвищена мобільність людей у спільному транспорті для зустрічей з 
родиною та друзями, відвідування зборів за призначенням, поїздок на курорти 
зимових видів спорту або в теплі країни, також є додатковим ризиком зараження. 

• Країни Європи повідомляють про ознаки, що були визначені ВООЗ як 
«пандемічна втома»: демотивація стосовно дотримання рекомендованих захисних 
заходів. Пандемічна втома призводить до ризику збільшення рівня зараження, 
збільшення напруги на можливості медичного обслуговування, посилення впливу на 
економіку та суспільство, що призведе до необхідності запровадити жорсткіші заходи 
контролю за подальшим поширенням вірусу. 

• З огляду на епідеміологічну ситуацію та вжиті заходи, а також зважаючи на 
святкові події, мобільність населення та повідомлення про пандемічну втому в Європі, 
ризик передавання COVID-19 для загального населення є високим, а для уразливих 
ключових груп, зокрема людей похилого віку та людей із супутніми захворюваннями, 
ризик дуже високий. 

• ECDC визначив критерії для оцінювання ризиків подальшого поширення  
COVID19 у  країнах  Європи: 
1) значне (≥ 60/100 000) або стійке збільшення (≥ 1 тиждень)кількості виявлених 

випадків за 14 днів; 



 

 
 

2) значний (≥ 3%) або стійкий приріст (≥ 1 тиждень) кількості позитивних 
результатів тестів; 

3) значне (≥ 60/100 000) або стійке збільшення (≥ 1 тиждень) кількості виявлених 
випадків у старших вікових групах (65–79 років та/або 80+ років) за 14 днів; 

4) значне (≥ 10/1 000 000) або стійке збільшення (≥ 1 тиждень) кількості 
летальних випадків за 14 днів. 

Країни класифікують як такі, що мають «стабільну» ситуацію (не відповідає 
жодному критерію), що зумовлюють «занепокоєння» (відповідає принаймні 2 
критеріям) або «серйозне занепокоєння» (відповідає 3 або 4 критеріям). 

 Технічна консультація на вебсайті ECDC: https://www.ecdc.europa.eu/en/covid19-
pandemic. 

 
Джерело: European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). 
  
Щодо подальшого розповсюдження, перекладу або копії змісту звертайтеся за 

адресою: info@phc.org.ua. 
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