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17 березня 2020 
Вих.№159050420 

 
 

Міністерство охорони здоров'я повідомляє: заборонено ходити до 

парків, торгових центрів, на пляжі. 

Нижче приведені нові вказівки Міністерства охорони здоров’я: 

1. Не виходьте з дому, крім випадків, коли це дійсно необхідно (робота згідно 

з встановленими обмеженнями, що їх вказано нижче, та відповідно до 

окремо опублікованих регламентів; вихід за продуктами харчування, 

ліками, для отримання медичних послуг та інших необхідних послуг). 

2.  Не виходьте з дому задля відвідання парків, ігрових майданчиків, пляжу, 

басейну, бібліотек, музеїв, природних заповідників та садів чи інших 

громадських просторів, за винятком виходу дітей  у межах тільки своєї 

родини, а також виходу із домашньою твариною (наодинці). 

3. Заборонено проводити гуртки, навіть із мінімальною кількістю учасників, 

включаючи спортивні гуртки та спортзали. Це правило стосується гуртків, 

що проводяться як у громадському секторі, так і в приватному. Не 

заборонено виходити для неорганізованого виконання спортивних вправ в 

групі до 5 чоловік, з дотриманням дистанції в два метри. 

4. Соціальні зв'язки варто підтримувати за допомогою засобів віддаленого 

спілкування і уникати приймати в гості друзів та членів родини, які не 

проживають у вас вдома. 

5. Інструкції для людей, що знаходяться в групах ризику – людей похилого віку 

та людей будь-якого віку із важкими хронічними захворюваннями та 

тривалими респіраторними захворюваннями, включаючи астму, 

автоімунні захворювання, серцево-судинні захворювання, діабет, 

захворювання та стани, що впливають на імунітет; людей із злоякісними 
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захворюваннями та порушеннями імунітету. Вам необхідно дотримуватися 

рекомендацій та уникати, на скільки це можливо, виходу з дому, прийому 

людей вдома, за винятком випадків отримання необхідних послуг. Варто 

скористатися допомогою друзів та членів родини, що привезуть вам все 

необхідне додому. 

6. Зменшення потреби людей виходити з дому за допомогою наступних 

заходів: 

A. Віддалена робота, відео-дзвінки та конференц-зв’язок. 

Б. Кожен роботодавець повинен слідкувати за зберіганням двометрової 

відстані між працівниками та дотриманням правил особистої гігієни та 

гігієни навколишнього середовища. 

В. Послуги з доставки - тільки до порогу.  

Г. Вихід для отримання стоматологічної допомоги - рекомендується 

відкласти всі види стоматологічних процедур, окрім критичних та 

невідкладних випадків 

7. При виході з дому також у разі необхідності (див. розділ 1) необхідно 

зменшити контакти із людьми та дотримуватися відстані у 2 метри. 

8. Отримання медичних послуг: 

А. Рекомендується, в разі виникнення проблеми зі здоров’ям, отримувати 

медичні послуги дистанційно, та, наскільки це можливо, не відвідувати клініку 

фізично відповідно до рекомендацій лікарняної каси в Інтернеті та в ЗМІ. 

Б. Відразу після початку карантину необхідно встановити зв'язок із лікарняною 

касою, в якій ви застраховані. Необхідно перевірити за допомогою інтернету 

або за допомогою членів родини, якими є вказівки лікарняної каси на 

випадок, якщо вам будуть потрібні медичні послуги (ви повинні переконатися, 

що ви знаєте, як зв’язатися з лікарняною касою та дотримуватися її вказівок). 
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В. Якщо ви відчуваєте, що у вас починається хвороба, підвищується 

температура з респіраторними симптомами або без них, вам слід почати 

карантин та уникати контактів з членами сім'ї. Міряти температуру необхідно 

двічі на день. Якщо вас щось турбує - зверніться до вашого лікаря або до 

центру звернень лікарняної каси, де ви є членом. 

Г. У разі захворювання з високою температурою пацієнт перебуватиме в 

ізоляції до двох днів після зниження температури. Решта родини повинна 

розпочати перебування в карантині лише у випадку  підтвердження діагнозу 

коронавірусу. 

Додаткові правила поведінки 

 Уникайте фізичного контакту, включаючи обійми та рукостискання 

 Не відкривайте двері долонею 

 Намагайтеся не торкатися обличчя 

 Часто мийте руки 

 Подбайте про часте провітрювання будинку 

 Дезінфікуйте ручки дверей та самі двері  

 Уникайте поцілунків мезуз та інших священних предметів 

 Уникайте куріння сигарет, електронних сигарет або кальянів - це хороша 

можливість кинути палити! 

 Не користуйтеся спільними столовими приборами під час прийому їжі та не 

давайте іншим їжу, яку ви відкусили або спробували . 

 Дотримуйтесь правил здорового харчування та виконання фізичних вправ під 

час перебування вдома (див. окремі рекомендації). 

 

Правила поведінки поза домом 

1. В яких випадках можна виходити з дому 
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A. Необхідність отримання термінової медичної допомоги - пацієнтам з 

підвищеною температурою тіла та респіраторними симптомами 

забороняється виходити з дому, крім випадків, коли необхідна невідкладна 

медична допомога. 

Б. Працівники - відповідно до директив уряду та правил, які будуть 

опубліковані окремо. 

В. Вихід з дому задля придбання необхідних товарів, якщо вони не можуть 

бути доставлені службою доставки або членом сім'ї (у випадку людей 

похилого віку або людей із хронічними захворюваннями). 

Г. Похорони – наскільки це можливо, скоротити кількість людей до 

необхідного мінімуму, обмежитися тільки близькими родичами та 

дотримуватися зберігання відстані між людьми у 2 метри. Уникайте 

перебування в закритих приміщеннях. 

Д. Можна виходити на прогулянку протягом 10 хвилин наодинці в місцях, 

де немає людей, або на подвір’ї. Користуватися ліфтом можливо наодинці 

або не наближуючись до інших людей. 

Б. Догляд за дітьми - дві постійні сім'ї разом можуть доглядати за 

малюками. 

 

2. Як поводитися при виході з дому 

А. На власному автомобілі - в автомобілі повинна знаходитися тільки одна 

людина або члени родини, що мешкають в одному домі, за винятком 

випадків, коли необхідний супровід людини для надання термінової 

допомоги, наприклад, перевезення людини до медичного закладу задля 

отримання невідкладної медичної допомоги. 
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Б. Слід уникати громадського транспорту, наскільки це можливо - детальні 

інструкції будуть надані окремо. 

В. Необхідно дотримуватися відстані у 2 метри від кожної людини, коли ви 

знаходитеся у громадському місці, в якому є люди. 

C. Забезпечте гігієну рук та дихання. 

 

3. Як поводитися на роботі  

A. Співробітники повинні дотримуватися відстані не менше ніж 2 метри у 

всіх місцях та приміщеннях, де є працівники. 

Б. Перед виходом на роботу слід поміряти температуру тіла. Якщо 

спостерігається підвищена температура або ознаки респіраторних 

захворювань, йти на роботу заборонено, та потрібно дотримуватися 

правил домашнього карантину. Рекомендується вести журнал 

температури (ранкове та вечірнє вимірювання). 

В. Руки потрібно мити перед виходом та після приходу на роботу, а також  - 

кожні 3 години. 

Г. Намагайтеся на скільки це можливо не торкатися носа і рота, та після 

контактів такого типу мити руки. 

Д. Необхідно розмістити носові хустини / туалетний папір так, щоб вони 

були у свобідному доступі до всіх працівників. 

Е. Необхідно дотримуватися правил поведінки, викладених вище. 

 

4. Починаючи з неділі, 22 березня,  у державних лікарнях буде відміно 

надання всіх медичних послуг, які не є невідкладними. Буде випущене 

повідомлення з подробицями. 
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5. Роздрібні магазини, що не є магазинами товарів першої необхідності, 

визначеними в наказі (такі як магазини, що торгують продуктами 

харчування, фармацевтичними засобами та гігієнічними товарами), 

повинні бути закриті. 

 

 

З повагою, 

Еяль Бесон 

Прес-секретар Міністерства охорони здоров’я 
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