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Тема: Роз'яснення з приводу правил «Інструкції директора відповідно до
розділу 20 (1) Закону про охорону здоров'я 1940», додаток А – «Визначення
людини, що одужує, за терміном часу»1
Людина, що хворіє на коронавірус, зобов'язана перебувати в ізоляції для
запобігання поширення вірусу на оточуючих її людей. На сьогоднішній день
одужання від коронавірусу визначається на основі декількох аналізів, що
вказують на одужання.
Дані показують, що згідно з результатами цих аналізів близько половини хворих
одужують протягом двох тижнів після встановлення діагнозу. У той же час у
деяких пацієнтів захворювання (та відповідно - період ізоляції) може тривати
довше. Для того, щоб дозволити хворому та його сім’ї якомога раніше
повернутися до звичного розпорядку життя, при цьому зберігаючи здоров’я
громадськості, Міністерство охорони здоров’я розглядає варіанти звільнення
пацієнтів з ізоляції відповідно до критерію часу та без проведення лабораторних
аналізів.
Дослідження даних встановило, що 86% пацієнтів, які хворіли у «легкій» формі не потребували госпіталізації під час хвороби, одужували за період, що не
перевищував 30 днів.
Однак існує група людей, що їм потрібно перебувати в ізоляції протягом більш
тривалого терміну, через необхідність лабораторного підтвердження одужання,
але було погоджено, що ризик того, що вони залишаються заразними, дуже
низький.
Таким чином було визначено, що одужання за критерієм часу визначатиметься
лише для людини, що хворіє у легкій формі, та що не була госпіталізована до
лікарні протягом хвороби, за умови, що сплило 30 днів після встановлення
діагнозу та принаймні 48 годин після проходження симптомів.
Людина, яка перебуває в домашній ізоляції або у готелі для тих, що одужують,
після 30 днів хвороби та 48 годин без симптомів, може бути відпущена додому
без необхідності подальшого перебування в ізоляції чи вживання будь-яких
інших заходів, крім тих, що вимагаються від усіх членів суспільства:


1

Носіння маски в громадських місцях
Підтримання дистанції

09 червня 2020, довідковий номер259818720
https://www.health.gov.il/Subjects/disease/corona/Documents/bz-259818720.pdf



Додержання правил гігієни

Під час виходу людини з готелю, вона отримає лист-виписку, в якому буде
зазначено, що людина одужала та щодо неї немає будь-яких обмежень.

