Що робити, якщо в особи
виявлено симптоми?

схема

1

Ці рекомендації стосуються широкого загалу, крім закладів охорони здоров’я та шкіл. Див. інформацію
для шкіл системи K-12 за посиланням Схема прийняття рішень щодо симптомів і чек-лист перевірки
контактних осіб для шкіл K-12.
Особа має самоізолюватися під час підтвердження діагнозу, якщо в неї
виявлено один або кілька перелічених нижче симптомів, які є новими,
зміненими або погіршеними.
❑
❑
❑
❑
❑

Підвищена температура, не нижче 100,4 °F (38 °C), чи мороз
Стиснене дихання або задишка
Ломота в м’язах або тілі
Втрата нюху або смаку, що не спостерігалася раніше
Закладеність носа або нежить

❑
❑
❑
❑
❑

Нудота, блювота або діарея
Головний біль
Утома
Біль у горлі
Кашель

Чи є симптом відповідним
проявом діагностованої
хронічної хвороби?

Необхідно провести тест у домашніх умовах, у пункті тестування своєї
спільноти чи звернутися до свого сімейного лікаря.

Якщо лікар не
підтвердив інший
діагноз АБО людина
не здавала тест

Людина отримала
ПОЗИТИВНИЙ
РЕЗУЛЬТАТ тесту
на COVID-19

НІ

Людина отримала НЕГАТИВНИЙ
результат тесту на COVID-19 АБО в неї
підтверджено інший діагноз

Чи є людина
контактною особою1?
НІ

І
Потрібна самоізоляція

Необхідно
встановити
контактних
осіб

Особа може відвідувати громадські місця та їздити на роботу (для
більшості професій) через 5 днів після появи перших симптомів,
якщо:
1. У неї не було підвищеної температури протягом 24 годин (без
прийому ліків)
І
2. Симптоми зникли
3. Перебуваючи в оточенні інших людей, вона носитиме маску
протягом ще 5 днів2
4. Необхідно звіритися з протоколами своєї компанії, перш ніж
повертатися до робочого місця
5. Протягом щонайменше 10 днів слід уникати людей із
послабленим імунітетом і не відвідувати медичні установи й
інші заклади з підвищеним ризиком зараження
6. У документі Що робити, якщо у вас діагностовано
COVID-19 викладено детальнішу інформацію, включно з
рекомендаціями на випадок, якщо особа не може носити
маску, і правила поведінки в місцях скупчення людей

Щоб дізнатися,
що робити
контактним
особам хворого,
див. Схему 2

ТАК

ТАК

Необхідно
залишатися вдома
Особа може відвідувати громадські
місця та їздити на роботу (для
більшості професій), якщо:
1. У неї не було підвищеної
температури протягом 24 годин
(без прийому ліків)
І
2. Симптоми зникли

див.
схему

2

Контактна особа — людина, яка перебуває на відстані 6 футів (1,8 м) від особи, хворої
на COVID-19, не менше 15 хвилин протягом 24 годин під час періоду заразливості особи.
Визначення терміна «контактна особа» може відрізнятися в деяких випадках. Місцевий відділ
охорони здоров’я приймає кінцеве рішення про визначення терміна «контактна особа» під
час розслідування, проте може делегувати повноваження щодо прийняття такого рішення,
якщо це потрібно.
2
Якщо особа не може носити маску, яка щільно прилягає до обличчя, їй необхідно
Щоб отримати цей документ в іншому форматі, самоізолюватись або дотримуватися карантину протягом 10 днів у себе вдома. Слід
зателефонуйте на номер 1-800-525-0127. Якщо ви дотримуватися рекомендацій, наведених у цьому документі, лише коли є можливість носити
маєте вади слуху, зателефонуйте на номер 711
маску, яка щільно прилягає до обличчя. З додатковою інформацією можна ознайомитися
(Washington Relay) або надішліть листа на адресу за посиланнями Що робити, якщо у вас діагностовано COVID-19 і Що робити, якщо ви
контактували з особою, інфікованою COVID-19, і, можливо, заразилися .
DOH 820-234 January 26, 2022 Ukrainian електронної пошти civil.rights@doh.wa.gov.
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Визначення
контактних осіб хворого

схема

2

Ці рекомендації стосуються широкого загалу, крім закладів охорони здоров’я та шкіл. Див.
інформацію для шкіл системи K-12 за посиланням Схема прийняття рішень щодо симптомів і
чек-лист перевірки контактних осіб для шкіл K-12.
Якщо людина отримала статус контактної особи хворого на COVID-19, чи володіє вона (контактна особа1) актуальною
інформацією про вакцинацію від COVID-193 АБО чи отримала позитивний результат тесту на коронавірус протягом
останніх 90 днів і одужала? (Наступним кроком для осіб, які отримали позитивний результат тесту на коронавірус протягом
останніх 90 днів і одужали, є проходження тесту на наявність антитіл.)

ТАК

НІ

Вона має симптоми?

Дотримуватися карантину
необов’язково
Особа має:
1. Зробити тест у період до
п’яти днів із моменту контакту
з хворим
2. Перебуваючи в оточенні інших
людей, носити маску протягом
10 днів із моменту контакту з
хворим
3. Стежити за симптомами
протягом 10 днів із моменту
близького контакту

Необхідно
залишатися
вдома
Особа може відвідувати
громадські місця та їздити
на роботу (для більшості
професій), якщо:
1. У неї не було високої
температури протягом
останніх 24 годин (без
прийому ліків)
І
2. Симптоми зникли
І
3. Перебуваючи в
оточенні інших людей,
особа носитиме маску
протягом 10 днів із
моменту близького
контакту з хворим

НІ

Вона має симптоми?

ТАК

ТАК

Необхідно самоізолюватися та
зробити тест на COVID-19

Отримано
НЕГАТИВНИЙ
РЕЗУЛЬТАТ тесту
на COVID-19

Необхідно самоізолюватися та
зробити тест на COVID-19

Отримано
ПОЗИТИВНИЙ
РЕЗУЛЬТАТ тесту на
COVID-19 АБО тест не
зроблено

Необхідно самоізолюватися вдома
Особа може відвідувати громадські місця та їздити на роботу
(для більшості професій) через 5 днів після появи перших
симптомів, якщо:
1. У неї не було підвищеної температури протягом 24 годин
(без прийому ліків)
І
2. Симптоми зникли
3. Перебуваючи в оточенні інших людей, вона носитиме
маску протягом ще 5 днів2
4. Необхідно звіритися з протоколами своєї компанії, перш
ніж повертатися до робочого місця
5. Протягом щонайменше 10 днів слід уникати людей із
послабленим імунітетом і не відвідувати медичні установи
й інші заклади з підвищеним ризиком зараження.
6. У документі Що робити, якщо у вас діагностовано
COVID-19 викладено детальнішу інформацію, включно з
рекомендаціями на випадок, якщо особа не може носити
маску, і правила поведінки в місцях скупчення людей

Особа володіла актуальною інформацією про щеплення від COVID-19 під час проходження первинного курсу вакцинації
ТА під час отримання додаткової або бустерної дози, якщо вона відповідає критеріям стану здоров’я та віку.
4
Підтверджувальним тестом на коронавірус може бути Nucleic Acid Amplification Test (NAAT, тест методом ампліфікації
нуклеїнових кислот) або додатковий тест на виявлення антитіл.
3

НІ

Отримано НЕГАТИВНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
тесту на COVID-19
Може знадобитися4 підтверджувальний
тест на коронавірус. Це необхідно
з’ясувати у свого сімейного лікаря.

Необхідно дотримуватися
карантину вдома
Особа може відвідувати громадські
місця та їздити на роботу (для більшості
професій) через 5 днів після останнього
близького контакту з хворим, якщо:
1. Особа зробила тест (якщо не
має протипоказань) і отримала
негативний результат на п’ятий день
після останнього близького контакту з
хворим або пізніше
2. Перебуваючи в оточенні інших людей,
особа носила маску протягом ще
5 днів2
3. В особи не було виявлено симптоми
під час спостереження протягом
10 днів із моменту близького контакту
з хворим
4. У документі Що робити, якщо ви
контактували з особою, інфікованою
COVID-19, і, можливо, заразилися
викладено детальнішу інформацію,
зокрема рекомендації на випадок,
якщо особа не може носити маску,
докладні відомості про тестування
та карантинні обмеження й правила
поведінки в місцях скупчення людей

