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Інформація для тих, хто повертається з-за кордону 

Ті, хто повертається до Ізраїлю з будь-якого місця у світі, починаючи з 

9.03.2020 о 20:00, зобов'язані перебувати у домашньому карантині протягом 

14 днів з дня повернення до Ізраїлю. 

У випадку, якщо з’являються такі симптоми, як підвищена температура тіла – 

вище, ніж 38 градусів, кашель, ускладнене дихання або інші респіраторні 

симптоми, зателефонуйте до телефонного центру Служби швидкої допомоги 

МАДА за номером 101 для проведення подальшого медичного обстеження і не 

відвідуйте клініку лікарняної каси та не звертайтеся до приймального 

відділення лікарень («міюн») 

Ті, хто приїхав до Ізраїлю протягом останніх 14 днів та ті, у кого 

з’являються такі симптоми, як підвищена температура тіла – вище, ніж 38 

градусів, кашель, ускладнене дихання або інші респіраторні симптоми, 

повинні негайно увійти у домашній карантин та  зателефонувати до 

телефонного центру Служби швидкої допомоги МАДА за номером 101 для 

проведення подальшого медичного обстеження і не відвідувати клініку 

лікарняної каси та не звертатися до приймального відділення лікарень 

(«міюн») 

Станом на сьогодні, згідно цьому положенню обов’язкове перебування в 

домашньому карантині поширюється на тих, хто повертається з Австрії, Італії, 

Андорри, Німеччини, Гонконгу, Японії, Єгипту, Макао, Китаю, Сінгапуру, Сан-

Марино, Іспанії, Франції, Південної Кореї, Швейцарії чи Таїланду. 

 

Ті, хто перебувають в карантині, зобов’язані повідомити про це Міністерство 

охорони здоров’я. 

Самостійне повідомлення про початок перебування у домашньому карантині 

для людей, що повертаються з-за кордону - натисніть на посилання (форма звіту 

англійською мовою) 

 

Збори та заходи 

• Заборонені будь-які зібрання з участю більше, ніж 10 осіб. Молитви та 

релігійні обряди повинні проводитися  групами до 10 осіб у кожній, при 

дотриманні відстані між людьми у 2 метри , та не більше, ніж 2 групи 

одночасно. 

 

Починаючи з 15.03.2020 комерційні, розважальні та інші місця будуть 

зачинені  

https://govforms.gov.il/mw/forms/HouseIsolation%40health.gov.il
https://govforms.gov.il/mw/forms/HouseIsolation%40health.gov.il
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• Торгові центри (окрім супермаркетів та аптек, а також місць, де 

продається їжа на виніс). 

• Дискотеки, бари, паби та заклади харчування, включаючи заклади 

харчування в готелях (за винятком закладів харчування, де пропонується 

їжа на виніс). 

• Банкетні зали. 

• Спортзали та басейни, аквапарки, зоопарки, сафарі, куточки живої 

природи. 

• Кінотеатри, театри та інші культурні заклади. 

• Парки атракціонів та луна-парк. 

• Місця, що надають послуги догляду за тілом людини, що не є у 

медичних цілях 

• Місця проведення виставок та ярмарків. 

. 

Лікарні та установи 

 Медичний персонал та люди, що опікуються людьми похилого віку 

або пацієнтами в установах чи громаді, можуть продовжувати цю 

роботу. Крім цього, заборонено відвідувати установи соціального 

забезпечення, догляду або охорони здоров'я, які є місцем проживання 

певних категорій осіб, за винятком максимум одного 

супроводжуючого, бажано одного і того ж на весь період часу. 

 Люди з підвищеною температурою тіла або респіраторними 

симптомами зобов'язані залишатися вдома протягом двох днів. 

 Люди з симптомами не можуть супроводжувати пацієнтів або 

відвідувати установи для людей похилого віку 

 

 

Хворі та люди похилого віку 

 Всім, хто є старшими за 60 років і тим, хто страждає на хронічні 

захворювання, такі як серцево-судинні захворювання, діабет, гіпертонія, 

респіраторні захворювання або ослаблений імунітет, рекомендується 

уникати місць з великою кількістю людей та контакту з людьми, які 

повернулися з будь-якого місця за кордоном або мають симптоми, а 

також людей, які за підозрою можуть бути хворими на коронавірус; при 

цьому зберігати звичайний спосіб життя.. 

Робочі місця 

 Слід уникати поїздок автівкою, в якій присутні більше ніж двоє людей. 

 Повна заборона приходити на робоче місце хворим людям. Люди з 

підвищеною температурою тіла або респіраторними симптомами повинні 

залишатися вдома протягом двох днів. 
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Навчальні заклади 

 Починаючи з 15.03.2020 року всі навчальні заклади припинять свою 

діяльність, незалежно від кількості дітей, що навчається у закладі. Це 

також стосується закладів спеціальної освіти, інтернатів, дитячих садків,  

сімейний дитячих садків, молодіжних та дитячих таборів та груп 

подовженого дня. 

Громадський транспорт 

 Міністерство охорони здоров’я рекомендує, на скільки це можливо, 

уникати користування громадським транспортом. 

Люди з підвищеною температурою тіла та респіраторними симптомами 

Люди із температурою тіла 38 градусів і вище та респіраторними 

симптомами (кашель або ускладнене дихання) повинні залишатися вдома 

два дні після падіння температури. 

Це стосується також тих, хто не повертався з-за кордону чи не був в 

контакті із хворим з підтвердженим захворюванням. 

Загальне свідоцтво про хворобу для працівника, що перебуває в карантині 

Відсутність на роботі в інкубаційний період вважається відсутністю через 

хворобу, передбаченою наказом Міністерства охорони здоров’я, за умови 

пред'явлення підтвердження дати виїзду з одного із затверджених напрямків 

(згідно із датами). Звертатися до сімейного лікаря за лікарняними листами 

на дні відсутності не потрібно 

На 15-й день з останнього дня перебування в одному із ризикованих напрямків, 

і якщо симптоми не розвиваються, ви можете повернутися до роботи та 

нормального способу життя. 

 

 

 

 

https://www.health.gov.il/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Documents/04022020.pdf
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Як зменшити шанс інфікування коронавірусом? 

 

 

Питання та відповіді щодо нового коронавіруса 

Стан поширення нового коронавірусу є динамічним та швидко 

розвивається. Міністерство охорони здоров'я стежить за ситуацією та 

оновлює свою позицію та рекомендації відповідно до розвинення ситуації. 

Ці питання та відповіді часто оновлюються відповідно до зміни ситуації. 

Що таке коронавірус?  

Коронавіруси - це велика сім'я вірусів, яка, як відомо, викликає хвороби 

тварин, а також може спричинити захворюваність людини. 

Як зменшити шанс інфікування коронавірусом? 

 

1. Мити руки – рекомендовано часто мити руки з 

милом. До  та після їжі та обробки харчових продуктів, 

після виходу з туалету, після контакту з виділеннями, 

після кашлю та чихання, а також після контакту із 

використаною серветкою  

2. Закривати рот та ніс при кашлі та 

чиханні – бажано не закривати рота та носа 

долонею, рекомендовано скористуватися 

серветкою, після чого  викинути її у сміття 

3. За відсутності серветки 

рекомендовано чихати у зігнутий лікоть, 

а не у долоню. Таким чином зменшиться 

шанс заразити інших через дотик до 

спільних предметів 

4. Залишатися вдома, якщо погано себе 

почуваєте – рекомендовано не виходити 

з дому, якщо ви почуваєте початок 

захворювання та не відправляти хворих 

дітей до навчальних закладів 

5. Рекомендовано не 

користуватися громадським 

транспортом якщо ви захворіли чи 

погано себе почуваєте 
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Свою назву вони отримали через схожість у електронному мікроскопі на 

корону (лат. Corona). 

Тяжкість впливу на людину варіюється між різними вірусами в сім'ї і 

коливається від легких захворювань, на кшталт застуди, до важких 

клінічних проявів, що пошкоджують здоров'я та спричиняють 

мультисистемну недостатність, таку як Близькосхідний респіраторний 

синдром (MERS) та тяжкий гострий респіраторний синдром (SARS) 

Новий коронавірус раніше не був ідентифікований як такий, що викликає 

захворювання людини.  

У грудні 2019 року він почав викликати захворюваність на запалення легенів в 

місті Ухань в провінції Хубей в центральному Китаї, після чого хвороба 

розповсюдилася на всі провінції Китаю, а також на інші місця у світі. 

З усіх коронавірусів, що спричиняють захворювання людини, за своїм 

генетичним складом найбільше схожий на цей вірус – вірус SARS, який 

спричинив важку хворобу у 2003 - 2004 рр. 

11.2.2020 Всесвітня організація охорони здоров'я вирішила дати вірусу офіційну 

назву SARS-CoV-2, та захворювання, яке він спричиняє назвати COVID-19. 

Як відбувається інфікування людей? 

Переважна більшість перших людей, що захворіли, працювали чи відвідували 

ринок тварин та морепродуктів у місті Ухань. Через це вважається, що вірус 

перейшов від тварини до людини, але до сьогоднішнього дня не визначено 

точно, яка саме це була тварина. 

Сьогодні вірус передається від людини до людини. Вірус виділяється з 

дихальних шляхів хворого, особливо при чханні або кашлі. Краплі можуть 

вдихатися іншими людьми або осідати на поверхні. Люди, які незабаром 

доторкнуться до цих поверхонь і згодом торкнуться власного рота, носа чи 

очей, можуть заразитися. Ще не відомо, наскільки заразним є захворювання, але 

на цьому етапі рівень заразності вважається схожим на рівень вірусу грипу. 

Зараження можливе також від хворих із найлегшими симптомами. 

 

Які симптоми захворювання? Та на скільки воно небезпечне? 

У значної частини інфікованих коронавірусом взагалі не розвиваються 

симптоми. У більшості хворих ознаки захворювання схожі на ознаки грипу. 

Насправді у більшості випадків при проведенні клінічного обстеження 

неможливо відрізнити коронавірус від  багатьох інших респіраторних 

захворювань. 
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Найпоширеніші симптоми – це підвищена температура тіла, втома та сухий 

кашель. У кожного шостого хворого розвинеться серйозне захворювання, яке 

проявляється ускладненням дихання. Люди похилого віку, пацієнти з 

хронічними захворюваннями, такими як серцево-судинні захворювання або 

діабет, а також люди з послабленим імунітетом мають більше шансів на 

розвиток серйозного захворювання. У найважчих випадках захворювання може 

призвести до важкої пневмонії, гострого респіраторного синдрому, ниркової 

недостатності і навіть смерті. 

Показник смертності від цієї хвороби оцінюється приблизно в 2% хворих, але 

оскільки у багатьох не виникає симптомів, можна припустити, що рівень 

смертності інфікованих є нижчим, хоча оцінювати його ще зарано. 

 

Яким є вплив вірусу на вагітність, пологи та грудне вигодовування? 

 

Інформація все ще є частковою, і знання базуються на одиничних випадках та 

на відомостях про захворювання, спричинені подібними вірусами: 

1. Ще немає інформації про коротко- чи довгострокове 

пошкодження плоду та новонароджених як наслідок інфікування 

матері під час вагітності. У випадку інших вірусів сім'ї 

коронавірусів звітували про викидні під час хвороби матері. 

2. Діти, народжені матерями, які хворіли коронавірусом під час 

пологів, не були носіями вірусу, вірус також не був виділений з 

навколоплідних вод. 

3. Поки що коронавірус не було виділено з грудного молока і тому, 

вірогідно, він не передається при грудному вигодовуванні. Варто 

зазначити, що грудне вигодовування - це тісний контакт, при 

якому може передаватися, - з виділеннями з дихальних шляхів або 

через тактильний контакт. (Рекомендації для матері, що годує 

груддю та перебуває в домашньому карантині, розписані детально 

у інструкціях особі, яка перебуває в домашньому карантині). 

 

Яким чином діагностується захворювання? 

 
Діагностика захворювання проводиться за допомогою лабораторного 

аналізу, який перевіряє зразок виділення з дихальних шляхів. 

На проведення діагностичного аналізу направляються лише люди, які за 

підозрою можуть бути інфіковані вірусом, та у яких проявляються 

відповідні клінічні ознаки. Відбір проб надсилається лише за 

узгодженням окружних лікарів Міністерства охорони здоров'я. 
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Чи існує лікування від захворювання, викликаного коронавірусом? 

 

Чи існує лікування від захворювання, викликаного коронавірусом? 

Специфічного лікування захворювання коронавірусом не існує. Головне 

лікування хворого є підтримуючим та визначається відповідно до клінічного 

стану хворого. 

 


