
Алгоритм дій лікарів закладів охорони здоров’я при зверненні особи, 
яка відповідає визначенню випадку 2019-nCoV

Звернення пацієнтів з 
ознаками  гострої 

респіраторної інфекції

А. Пацієнт з тяжким перебігом гострої респіраторної 
інфекції (гарячка, кашель та потреба в госпіталізації) ТА за 
відсутності іншої етіології, що повністю пояснює клінічну 
картину ТА при наявності в анамнезі мандрівки до, або 
проживання в Китайській Народній Республіці  протягом 14 
днів до появи перших симптомів захворювання

B. Пацієнт з будь-яким гострим респіраторним 
захворюванням ТА хоча б одним із наступних критеріїв в  
анамнезі протягом 14 днів до появи симптомів:
- контакт з підтвердженим або ймовірним випадком 2019-
nCoV, АБО
- особа працювала в медичній установі або відвідувала 
медичну установу, де знаходяться на лікуванні пацієнти з 
підтвердженою або ймовірною респіраторної інфекцією, 
спричиненою 2019-nCov

Визначення 
випадку 

2019-nCoV

Тестування швидкими 
тестами на 
грип А та В

Додаткова інформація за посиланням: http://www.euro.who.int/en/health-topics/emergencies/novel-coronavirus-2019-ncov/-2019-

Збір
епідеміологічного 

анамнезу

Відбір матеріалу (Інструкція, додаток 1 
наказу МОЗ від 24.01.2020 № 185) та 

оформлення Направлення (ф. № 204/о)

Повідомлення до регіонального 
лабораторного центру МОЗУ та (Екстрене 

повідомлення,  ф. № 058/о)

Лікування ГРІ (згідно з загальними 
протоколами та додаток 2 наказу 

МОЗ від 24.01.2020 № 185)

Доставка відібраного матеріалу до 
регіональної вірусологічної лабораторії 
(Інструкція, додаток 1 наказу МОЗ від 

24.01.2020 № 185)

Визначення та 
медичне 

спостереження за 
контактними особами

Дотримання заходів щодо профілактики 
інфекцій та інфекційного контролю 

(додаток 4 наказу МОЗ від 24.01.2020 
№ 185) 

Виклик визначеної 
бригади швидкої 

медичної допомоги

Госпіталізація у визначені заклади 
охорони здоров’я 

за переліком, 
що додається до цього алгоритму
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Алгоритм дій лікарів-епідеміологів при виявленні особи, 
яка відповідає визначенню випадку 2019-nCoV

Отримання Екстреного 
повідомлення (ф. № 058/о) 

про виявлений випадок 
2019-nCoV

A. Пацієнт з тяжким перебігом гострої респіраторної 
інфекції (гарячка, кашель та потреба в госпіталізації) ТА
за відсутності іншої етіології, що повністю пояснює 
клінічну картину ТА при наявності в анамнезі мандрівки 
до, або проживання в Китайській Народній Республіці  
протягом 14 днів до появи перших симптомів 
захворювання

Визначення 
випадку 2019-nCoV

B. Пацієнт з будь-яким гострим респіраторним 
захворюванням ТА хоча б одним із наступних критеріїв в 
анамнезі протягом 14 днів до появи симптомів:
- контакт з підтвердженим або ймовірним випадком 
2019-nCoV, АБО
- особа працювала в медичній установі або відвідувала 
медичну установу, де знаходяться на лікуванні пацієнти з 
підтвердженою або ймовірною респіраторної інфекцією, 
спричиненою 2019-nCov

Перевірка інформації на 
відповідність епідеміологічному 
визначенню випадку 2019-nCoV

Активне виявлення контактних осіб для 
встановлення за ними медичного 

спостереження

Надсилання опитувальника протягом 4 годин з 
часу отримання Екстреного повідомлення до 

ДУ «Центр громадського здоров'я МОЗ 
України»  flu@phc.org.ua, ihr@phc.org.ua
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Підозра на випадок у особи, у якої результати
тестування на 2019-nCov є непереконливими
(сумнівними) або отримано позитивний результат 
тестування при проведенні пан-коронавірусного
дослідження та при відсутності лабораторного 
підтвердження наявності інших респіраторних патогенів.
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Людина з лабораторно підтвердженою інфекцією, 
викликаною 2019-nCoV, незалежно від наявності 
клінічних ознак і симптомів.

Збір інформації для заповнення опитувальника  за формою 
ВООЗ

(лист ДУ «ЦГЗ МОЗУ» від 24.01.2020 № 257)  
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/425818

/20200121-2019-ncov-reporting-form_Rus.pdf
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Проведення епідеміологічного 
розслідування випадку 2019-nCoV

Додаткова інформація за посиланням: http://www.euro.who.int/en/health-topics/emergencies/novel-coronavirus-2019-ncov/-2019-
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Алгоритм дій щодо лабораторного обстеження осіб у вірусологічних лабораторіях, які відповідають визначенню 
випадку 2019-nCoV

Відправлення 
зразку до 

лабораторії ВООЗ

Проведення тестування методом ПЛР на 
визначення вірусів грипу типів А та В

Відправлення зразків на тестування до 
вірусологічної референс -лабораторії ДУ 

«ЦГЗ МОЗУ» 
(04071, м. Київ, вул. Ярославська, 41)

Дослідження на РС-віруси, 
метапневмовіруси,  віруси 

парагрипу, аденовіруси, 
риновірусами, інш. коронаровіруси

(за наявності потужностей) 

Доставити відібраний зразок  матеріалу від 
особи, яка відповідає визначенню випадку 

2019-nCoV від закладу охорони здоров’я до 
регіональної вірусологічної лабораторії 

(наказ МОЗ від 24.01.2020 № 185)

Результат 
негативний

Результат 
позитивний

Результат негативний

Результат 
позитивний 
на грип А/В

Субтипування Н1, Н3, Н5 та Н7 і 
вірусів грипу типу В – із визначенням 

лінії:  Вікторія або Ямагата

Результат негативний

Зразок відібраний від хворого, що відвідував м. 
Ухань, провінція Хубей або спілкувався з 

лабораторно-підтвердженим випадком 2019-
nCoV протягом 14 днів до появи симптомів?

Так
Ні

Відправлення зразків до вірусологічної 
референс-лабораторії ДУ «ЦГЗ МОЗУ» 
(04071, м. Київ, вул. Ярославська, 41)



Рекомендації для населення при наявності симптомів гострого вірусного захворювання 
та перебування у Китайській Народній Республіці

Була поїздка в Китайську Народну Республіку  протягом 
останніх 14 днів або контакт з підтвердженим або ймовірним 

випадком захворювання  на 2019-nCoV

Ні
Так

Ваш стан здоров'я на даний момент:
наявність симптомів захворювання у вигляді  

підвищення температури тіла 
утрудненого дихання, кашлю

Ні
Так

Зверніться до лікаря якнайскоріше, або викликайте бригаду швидкої медичної допомоги, не займайтесь 
самолікуванням та повідомте медичним працівникам про поїздку в Китайську Народну Республіку та/або 

контакт з підтвердженим або ймовірним випадком  захворювання новим коронавірусом

Уникайте тісного контакту з людьми, 
надягніть захисну  маску, прикрийте рот і ніс 

під час кашлю та чхання одноразовою 
серветкою. Мийте руки з милом або 

обробляйте їх спиртовмісним антисептиком. 

Спостерігайте за станом здоров'я і у випадку появи 
симптомів зверніться до лікаря.

ВООЗ та МОЗ України рекомендують дезінфікувати поверхні, з якими контактували люди, які мають ознаки захворювання за 
допомогою хлорвмісних або спиртовмісних засобів!
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