
Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 
COVID-19 

 
МОЗ повідомляє, що станом на 13 жовтня в Україні зафіксовано 5 133 

нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Кількість активних хворих 
становить 148 903 осіб 

Загалом в Україні 270 587 лабораторно підтверджених випадків COVID-
19, із них 5 122 летальних, 116 562 пацієнти одужали. Проведено 2 630 988 
тестувань методом ПЛР. За добу одужало 2 152 пацієнти. 

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: 
• Вінницька область — 7 726 випадків; 
• Волинська область — 9 955 випадків; 
• Дніпропетровська область — 9 272 випадки; 
• Донецька область — 5 961 випадок; 
• Житомирська область — 8 661 випадок; 
• Закарпатська область — 11 042 випадки; 
• Запорізька область — 5 762 випадки; 
• Івано-Франківська область — 15 580 випадків; 
• Кіровоградська область — 1 355 випадків; 
• м. Київ — 28 090 випадків; 
• Київська область — 11 525 випадків; 
• Львівська область — 23 129 випадків; 
• Луганська область — 1 917 випадків; 
• Миколаївська область — 4 867 випадків; 
• Одеська область — 17 047 випадків; 
• Полтавська область — 4 906 випадків; 
• Рівненська область — 14 868 випадків; 
• Сумська область — 7 485 випадків; 
• Тернопільська область — 16 250 випадків; 
• Харківська область — 25 625 випадків; 
• Херсонська область — 2 024 випадки; 
• Хмельницька область — 9 230 випадків; 
• Чернівецька область — 16 649 випадків; 
• Черкаська область — 5 849 випадків; 
• Чернігівська область — 5 812 випадків. 

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської 
областей та міста Севастополя відсутні. 

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією 
Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. 
Станом на ранок 13 жовтня до Центру надійшло 5 391 повідомлення про 
підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 339 104 
повідомлення про підозру на COVID-19. 



МОЗ закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань 
обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю.  

Згідно з постановою Кабміну від 22.07.2020 № 641 в Україні, залежно 
від епідемічної ситуації в регіоні чи окремих його частинах, визначають 
«зелений», «жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівень епідемічної 
небезпеки поширення COVID-19. 

Регіоном із значним поширенням COVID-19 вважають той, в якому є хоча 
б одна із таких ознак: 

• завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для 
госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, 
становить понад 50%; 

• середня кількість тестувань методом ПЛР та ІФА менша за 24 на 100 
000 населення протягом останніх семи днів; 

• коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить 
понад 11%; 

• показник зростання кількості випадків COVID-19 становить понад 
10%. 

• Рівень епідемічної небезпеки може змінюватися для всієї території 
регіону чи окремих його частин. 

Рівень епідемічної небезпеки за результатом оцінювання епідемічних 
показників визначають рішенням Державної комісії з питань техногенно-
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. 

Переглянути карту із зонами можна   тут. 
Також постановою № 641 визначено порядок проходження самоізоляції 

та обсервації при перетині державного кордону України. Самоізоляції 
підлягають: 

1) особи, які мали контакт з пацієнтом з підтвердженим випадком 
COVID-19, крім осіб, які під час виконання службових обов’язків 
використовували засоби індивідуального захисту відповідно до рекомендацій 
щодо їх застосування; 

2) особи з підозрою на інфікування або з підтвердженим діагнозом 
захворювання на COVID-19 у легкій формі за умови, що особа не потребує 
госпіталізації; 

3) громадяни України, що перетинають державний кордон та прибули з 
держави із значним поширенням COVID-19, крім таких осіб, якщо немає 
підстав вважати, що вони були в контакті із хворою на COVID-19 особою: 

 осіб, які не досягли 12 років; 
 працівників дипломатичних представництв та консульських установ 

іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, 
організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей; 

 членів офіційних урядових та інших делегацій України, які 
повертаються в Україну після здійснення короткотермінових відряджень 
за кордон з метою участі в міжнародних консультаціях, переговорах, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/641-2020-%D0%BF#n185
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конференціях, сесіях органів міжнародних організацій, засіданнях 
міжурядових комісій, інших спільних міждержавних органів; 

 водіїв та членів екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що 
здійснюють регулярні перевезення, членів екіпажів повітряних, 
морських і річкових суден, членів поїзних і локомотивних бригад; 

 осіб, що здійснюють перевезення гемопоетичних стовбурових клітин 
для трансплантації; 

 осіб, які мають негативний результат тестування на COVID-19 методом 
полімеразної ланцюгової реакції, який проведено не більш як за 48 
годин до перетинання кордону; 

4) особи, які прибувають з тимчасово окупованих територій у Донецькій 
та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, крім 
таких осіб, якщо немає підстав вважати, що вони були в контакті із хворою на 
COVID-19 особою: 

 осіб, які не досягли 12 років; 
 працівників представництв офіційних міжнародних місій, організацій, 

акредитованих в Україні; 
 осіб, які мають намір вступити до закладів освіти, розташованих на 

території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження в 
повному обсязі; 

 здобувачів освіти, які навчаються в закладах освіти, розташованих на 
території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження в 
повному обсязі; 

 одного з батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників, інших 
законних представників чи інших осіб, уповноважених одним із батьків 
(усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних 
представників, які супроводжують осіб, зазначених в абзацах 
четвертому і п’ятому цього підпункту; 

5) особи з підтвердженим діагнозом COVID-19, виписані із закладу 
охорони здоров’я, до моменту одужання відповідно до галузевих стандартів у 
сфері охорони здоров’я. 

Державою із значним поширенням COVID-19 є держава, в якій кількість 
нових випадків реєстрації хвороби COVID-19 на 100 тис. населення за останні 
14 днів перевищує кількість таких випадків в Україні. 

ПЕРЕЛІК ДЕРЖАВ ІЗ ЗНАЧНИМ ПОШИРЕННЯМ COVID-19 
ФОРМУЄТЬСЯ МОЗ ТА ПЕРЕГЛЯДАЄТЬСЯ КОЖНІ СІМ ДНІВ. З 
АКТУАЛЬНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ ЩОДО КІЛЬКОСТІ АКТИВНИХ 
ВИПАДКІВ COVID-19 НА 100 ТИС. НАСЕЛЕННЯ У КРАЇНАХ СВІТУ 
МОЖНА ОЗНАЙОМИТИСЯ ТУТ. 

Особа, яка підлягає самоізоляції у зв’язку з перетинанням державного 
кордону або контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповані території в 
Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. 
Севастополя та виїзду з них, зобов’язана встановити та активувати мобільний 
додаток системи “Вдома”. У разі неможливості встановлення такого мобільного 
додатка особа підлягає обсервації. 

https://moz.gov.ua/article/health/informacija-schodo-kilkosti-aktivnih-vipadkiv-covid-19-na-100-tis-naselennja-stanom


Самоізоляція, обсервація особи у зв’язку з перетинанням державного 
кордону або контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповані території в 
Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. 
Севастополя та виїзду з них припиняється в разі одержання негативного 
результату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції, 
який проведено після перетинання державного кордону або контрольних 
пунктів в’їзду на тимчасово окуповані території в Донецькій та Луганській 
областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя. З метою уникнення 
непорозумінь та проблемних ситуацій рекомендуємо ознайомитися з 
алгоритмом припинення самоізоляції для осіб, що перетнули державний 
кордон. 

У вересні 2020 року Міністерство охорони здоров’я оновило єдиний 
державний протокол лікування хворих на COVID-19. Протокол розроблено 
фахівцями Міністерства та найкваліфікованішими спеціалістами в галузі 
охорони здоров’я. Загалом до протоколу повністю включено підходи щодо 
медикаментозної терапії та кисневої підтримки при коронавірусній інфекції. 

Також оновлено стандарти надання медичної допомоги хворим на 
COVID-19, які визначають чіткий алгоритм дій при появі симптомів COVID-19. 

Відповідно до цих алгоритмів, пацієнтів з легкою формою захворювання, 
які не мають ризику ускладнень, а також пацієнтів, що одужують та вже не 
потребують цілодобового нагляду лікарів, рекомендовано лікувати 
амбулаторно, тобто в домашніх умовах. 

При цьому лікарі забезпечують постійний контроль поточного стану 
пацієнта і його контактних осіб за телефоном та/або можуть здійснювати виїзні 
консультації з дотриманням правил інфекційного контролю. Медичні 
працівники, які надають медичну допомогу за місцем проживання, і контактні 
особи пацієнта обов'язково мають використовувати засоби індивідуального 
захисту. 

Амбулаторне (домашнє) лікування суворо заборонене у разі, якщо 
пацієнт перебуває в групі ризику щодо розвитку ускладнень або має симптоми, 
що характеризують середньо-тяжкий і тяжкий перебіг. 

До таких симптомів відносяться: ядуха; утруднене дихання; збільшення 
частоти дихальних рухів більше фізіологічної норми; кровохаркання; 
шлунково-кишкові симптоми (нудота, блювання, діарея); зміни психічного 
стану (сплутаність свідомості, загальмованість). 

Стандарти надання медичної допомоги (COVID-19) затверджені наказом 
МОЗ від 28.03.2020 № 722 (у редакції наказу МОЗ від 17.09.2020 № 2122). Вони 
ґрунтуються на рекомендаціях Всесвітньої організації охорони здоров'я, 
оновлених після поширення хвороби за межі Китаю, та є адаптованими до 
потреб системи охорони здоров'я України. 

Також у всіх областях України створені мобільні бригади, які 
виїжджають на виклик сімейного лікаря, екстреної медичної допомоги та інших 
медичних працівників до пацієнтів з підозрою на COVID-19 для забору зразків 
на проведення досліджень у лабораторії. Це значно зменшить мобільність 

https://www.phc.org.ua/news/algoritm-pripinennya-samoizolyacii-dlya-osib-scho-peretnuli-derzhavniy-kordon
https://www.phc.org.ua/news/algoritm-pripinennya-samoizolyacii-dlya-osib-scho-peretnuli-derzhavniy-kordon
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людей, які мають симптоми гострого вірусного захворювання та потребують 
здачі відповідних аналізів. 

Про випадки відмови від проведення дослідження на коронавірусну 
інфекцію, за наявності симптомів та підпадання під визначення випадку, 
просимо повідомляти на визначену гарячу лінію вашої області.  

Критерії за якими людина може вважатися контактною: 
•  Особа проживає в одному домі з хворим на COVID-19.  
•  Особа мала прямий фізичний контакт з хворим на COVID-19 (наприклад, 

через рукостискання).  
• Особа мала контакт із слизовими виділеннями з дихальних шляхів 

хворого на COVID-19 (наприклад, перебування в зоні пацієнта під час кашлю, 
чи доторкування руками до використаних серветок) та не використовувала 
засоби індивідуального захисту.  

•  Особа контактувала із хворим на COVID-19 на відстані до одного метру 
протягом 15 хвилин і більше, за умови не використання відповідних засобів 
індивідуального захисту або з підозрою щодо неправильного їх використання 
(наприклад, порушення цілісності рукавичок).  

• Особа перебувала у закритому середовищі (наприклад, аудиторія, кімната 
для засідань, зал очікування закладу охорони здоров’я) із хворим на COVID-19 
протягом 15 хвилин і більше на відстані менше одного метру.  

•  Медичний працівник або інша особа, яка надає медичну допомогу або 
проводить догляд за хворим на COVID-19. 

• Працівники лабораторій, які обробляють зразки з дихальних шляхів 
отримані від хворих на COVID-19.  

•  Працівники патологоанатомічних/судово-медичних бюро/відділень, які 
безпосередньо приймали участь у розтині тіла, в тому числі взятті зразків для 
проведення ПЛР-дослідження навіть за умови використання відповідних 
засобів індивідуального захисту. 

•  Контакт в літаку в межах двох сидінь (у будь-якому напрямку) з хворим 
на COVID-19, супутники подорожі.  

• Члени екіпажу, які проводили обслуговування в салоні літака, де 
знаходився хворий. 

•  Якщо тяжкість симптомів (наприклад, частий кашель) або переміщення 
особи вказують на більш велику зону ризику щодо зараження, пасажири, які 
сидять у всій секції, або всі пасажири повітряного судна можуть вважатися 
контактними. 

Головним державним санітарним лікарем України розробляються та 
затверджуються протиепідемічні заходи, які визначають особливості 
провадження діяльності суб’єктами господарювання на період карантину. 
Зокрема, затверджені тимчасові рекомендації щодо організації 
протиепідемічних заходів на період карантину: 
  у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку; 
 у закладах освіти  (окрім закладів дошкільної освіти); 
 у закладах дошкільної освіти; 
 при торгівлі на ринках; 
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 при торгівлі продовольчими (окрім ринків) та непродовольчими 
товарами; 

 у закладах громадського харчування; 
 при перевезенні пасажирів метрополітену; 
 при наданні послуг з перевезення пасажирів громадським міським, 

приміським, міжміським транспортом (крім метрополітену), на 
міжобласних та міжнародних маршрутах; 

 при організації залізничних перевезень; 
 у закладах, що надають послуги з розміщення (крім готелів); 
 в готелях; 
 в гуртожитках; 
 в деяких закладах фізичної культури та спорту ; 
 у закладах культури та креативних індустрій при проведенні 

культурно-мистецьких заходів; 
 в перукарнях та салонах краси; 
 при наданні стоматологічної допомоги; 
 при здійсненні дозволених видів діяльності, які передбачають 

приймання відвідувачів у офісних приміщеннях; 
 під час проведення футбольних матчів в Україні серед 

професіональних футбольних клубів; 
 під час проведення баскетбольних матчів в Україні серед 

професійних баскетбольних клубів; 
 у деяких підприємствах, установах і організаціях молодіжної сфери 

та сфери національно-патріотичного виховання; 
 в закладах стаціонарної психіатричної допомоги, медико-

соціального та соціального захисту населення. 
Також затверджені  рекомендації щодо безпечного поховання 

померлих від COVID-19. 
Усі постанови та розпорядженнями Головного державного санітарного 

лікаря України розміщуються за посиланням. 
 

За матеріалами МОЗ України 
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