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3 квітня 2020 
Вих. № 173978620 
(у відповідь на цей лист вкажіть,  будь ласка наш номер) 
 
 

Тема: Настанови для працівників патронажного догляду, що 
працюють в домах у підопічних, в зв'язку зі сполохом 
розповсюдження коронавірусу (COVID 19) 
 

Історія: 

 

Через поширення хвороби, викликаної коронавірусом, та багаточисленних 
контактів, ваші підопічні можуть бути змушені перебувати в домашньому 
карантині, або у них може бути діагностовано захворювання без симптомів 
або з легкими симптомами. 
Зважаючи на те, що вони не в змозі самостійно виконувати елементарні 
побутові дії, потрібно продовжувати дбати про них. 
 
Нижче наведені настанови щодо роботи, які сприятимуть забезпеченню 
здоров'я працівників патронажного догляду: 
 
1. Інформація про необхідність карантину: 
Безпосередній керівник є відповідальним за інформування працівника про те, 
що одному чи більше його підопічних потрібне перебування в карантині.  
 
2. Захисні засоби: 
Безпосередній керівник є відповідальним за забезпечення працівника 
засобами індивідуального захисту: 
2.1. Дві пари багаторазових захисних окулярів: Якщо вони ламаються чи 
пошкоджуються , буде надана змінна пара за принципом  "одна ціла за одну 
зламану пару" 
2.2. Витратні захисні засоби 
2.2.1. 2 хірургічні маски на день працівникові патронажного догляду за усіма 
підопічними. 
2.2.2. На кожне відвідування будинку підопічного, що перебуває в карантині: 
одноразовий халат, рукавички та хірургічна маска. 
2.2.3. Засіб для дезінфекції рук. 
2.2.4. Дезінфікуючи серветки (підходить будь-яка тканина для прибирання та 
побутової дезінфекції). 
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3. Відвідування дому підопічного: 
3.1. Підопічний, що не перебуває в карантині 

3.1.1. Входити до дому підопічного потрібно без маски, щоб дати змогу 
підопічному ідентифікувати працівника догляду, після чого необхідно 
надягти хірургічну маску таким чином, щоб закрити рот та ніс, 
кольоровою стороною - назовні та білою стороною - всередину, 
металеву частину потрібно розмістити понад носом та притягнути 
навколо носа, нижню частину – розмістити під підборіддям. Цю маску 
працівник догляду може використовувати у всіх підопічних, які не 
перебувають у карантині, що він відвідує протягом одного дня.  
Маску можна залишити на шиї та продезінфікувати руки до та після 
того, як повторно розмістити її на носі; необхідно змінити маску у 
випадку, якщо вона забрудниться або намокне. 
3.1.2. Необхідно слідкувати за тим, що під час роботи у разі 
необхідності ви миєте руки  з милом або дезінфікуючим засобом на 
основі спирту. При використанні рукавичок також необхідно 
дезінфікувати руки перед тим, як надягти їх та після їх зняття. 
3.1.3 Решту дій можна виконувати як завжди. 
 
3.2 Підопічний, що перебуває в карантині внаслідок контактування із 
хворим або через власне захворювання: 
3.2.1 Перед входом до будинку за дверима необхідно зняти особисті речі: 
телефон, прикраси, ручки тощо та покласти їх до сумки. Людям із довгим 
волоссям потрібно зібрати та зав’язати його. 
3.2.2. Необхідно підготувати захисні засоби та дезінфікуючі засоби для рук, а 
також  тканину для дезінфекції в окремому пакеті. 
 
3.2.3. Самозахист: 
3.2.3.1. Ідентифікація: необхідно провести ідентифікацію у дверях без 
захисних засобів, що закривають обличчя, одразу після входу до квартири 
підопічного необхідно надягти маску, як описано в попередньому розділі, 
також надягти одноразовий халат, захисні окуляри, продезінфікувати руки та 
надягти чисті рукавички. 
3.2.3.2. Зберігання особистих речей: особисті речі працівника догляду 
(сумка, куртка …) необхідно помістити у чисту шафу, призначену для цього у 
домі підопічного та розміщену біля вхідної двері. У разі відсутності такої шафи 
речі необхідно помістити в закритий пакет. 
 
3.2.4. Зняття засобів особистого захисту: після закінчення роботи 
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необхідно зняти засоби особистого захисту  біля вихідних дверей, перед 
виходом з дому. Зняття засобів особистого захисту повинно проводитися у 
визначеному порядку: 
3.2.4.1. Зняти рукавички таким чином, щоб не інфікувати руки 
3.2.4.2. Продезінфікувати руки. 
3.2.4.3. Надягти чисті рукавички 
3.2.4.4. Зняти окуляри та продезінфікуйте за допомогою дезінфікуючої 
тканини та покласти їх у чистий пакет 
3.2.4.5. Зняти рукавички та продезінфікувати руки 
3.2.4.6. Зняти халат, не торкаючись його зовнішньої сторони, зібрати в пакет 
для сміття та викинути. 
3.2.4.7. Зняти маску, не торкаючись її передньої сторони, викинути у сміття та 
продезінфікувати руки; та тільки після цього забрати особисті речі з шафи / 
достати з пакету. 
 
3.2.5. Продезінфікувати руки після виходу з дому або викинути предмети у 
смітник. 
 
3.2.6. Особистий догляд за підопічним, який перебуває в карантині та 
робота в його домі: 
3.2.6.1 Купання: не використовувати головку душа. Необхідно здійснювати 
миття підопічного за допомогою губки після її занурення в ємність з водою та   
обливання тіла підопічного водою із ємності. У випадку, коли підопічний в 
змозі здійснювати процес миття самостійно / за допомогою усних настанов, 
необхідно надати йому допомогу при вході та виході з душу, однак не купати 
його. 
3.2.6.2. Заміна постільної білизни: постіль потрібно збирати обережно, не 
струшувати постільну білизну, ковдри та не збивати подушки. 
 3.2.6.3. Обробка  посуду:   якщо підопічний живе один, потрібно мити посуд 
водою та звичайним засобом для миття посуду. Якщо він живе з іншими 
членами сім’ї, необхідно мити тарілки та столові прибори в посудомийній 
машині при 65 градусах або полоскати після ручного замочування у розчині 
хлору (40 см.куб. відбілювача в літрі води) протягом 1 хвилини. 
3.2.6.4. Прання : якщо підопічний живе один, потрібно виконувати прання  як 
завжди. Якщо він живе з іншими членами сім'ї, білизну потрібно зберігати в 
закритому пакеті та прати окремо при температурі 65 градусів. 
3.2.6.5. Поводження зі сміттям: необхідно вкласти сміття у герметичний 
пакет і викинути до звичайного смітника. 
3.2.6.6. Догляд за домашнім господарством: можна прибирати звичайними 
засобами для чистки. Не струшувати килими або частини меблів.  
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З повагою, 
 
 

 

Проф. Ітамар Гротто 
Заступник генерального директора  
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