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Це дерево прийняття рішень призначене для населення та 
немедичних закладів, як-от шкіл і дошкільних навчальних закладів.
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Залишайтеся 
вдома

• Розгляньте можливість 
повторного тестування через 
кожні 24–48 годин принаймні 
протягом 5 днів після появи 
симптомів.4

• Поверніться до звичного 
способу життя, якщо: 
 » у вас не було високої 

температури протягом 
останніх 24 годин (без 
приймання ліків);
І

 » зменшилися прояви 
симптомів.
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НІ

Самоізолюйтеся вдома

Ви можете припинити самоізоляцію через 5 днів 
після появи перших симптомів, якщо:
• у вас не було високої температури протягом 

останніх 24 годин (без приймання ліків); 
І

• зменшилися прояви симптомів. 

Сповістіть людей, які були з вами в близькому 
контакті2 та порадьте їм ознайомитися з 
деревом 2. 

Повернувшись до звичного способу життя, 
протягом 6–10 днів:
• носіть маску, коли перебуваєте поруч з іншими 

людьми вдома чи в громадських місцях3;
• уникайте людей із послабленим імунітетом 

і не відвідуйте медичні установи й інші заклади 
з підвищеним ризиком зараження;

• перегляньте документ Що робити, якщо 
у вас діагностовано COVID-19, щоб отримати 
докладнішу інформацію, як-от:
 » що робити в певних місцях скупчення людей;
 » як використовувати тест на антиген, щоб 

визначити, коли потрібно завершити 
самоізоляцію та зняти маску.

Чи контактували ви з 
носієм COVID-19?2

Ви не 
зробили тест 

1 Якщо особа молодше 2 років і в неї спостерігається ТІЛЬКИ зазначений симптом, тестування та самоізоляція не потрібні. Якщо симптоми дитини 
погіршились або не зникли протягом 5 днів, зверніться до лікаря.

2 Контакт із носієм COVID-19 – перебування на відстані до 6 футів (1,8 м) від особи, у якої підтверджено діагноз COVID-19, не менше 15 хвилин протягом 
доби під час періоду заразливості особи. Визначення терміна «близький контакт» може відрізнятися в деяких випадках.

3 Якщо ви не можете носити маску, яка щільно прилягає до обличчя, вам слід пройти повну 10-денну самоізоляцію в себе вдома.
4 Щоб отримати додаткову інформацію про повторне тестування в разі отримання негативного результату тесту, див. документ Рекомендації щодо 

самостійного використання експрес-тестів для населення. Якщо ви отримали негативний результат молекулярного лабораторного тесту, наприклад 
тесту методом polymerase chain reaction (PCR, полімеразна ланцюгова реакція), вам не потрібно проходити повторне тестування.
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Ви отримали 
НЕГАТИВНИЙ 

результат тесту 
на COVID-19

Лікар 
поставив вам 
інший діагноз

Ви отримали 
ПОЗИТИВНИЙ 
результат тесту 

на COVID-19

З’явився, змінився або погіршився принаймні один із 
перелічених нижче симптомів?

❑ Підвищена температура, не нижче 100,4 °F (38 °C), чи озноб
❑ Стиснене дихання або задишка
❑ Ломота в м’язах або тілі
❑ Втрата смаку або нюху
❑ Закладеність носа або нежить1

Залишайтеся вдома й зробіть тест на COVID-19 або зверніться до лікаря

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

Що робити, якщо у вас є  
симптоми COVID-19?  

DRAFT

https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDcasepositiveUKRAINIAN.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDcasepositiveUKRAINIAN.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2023-01/420360-SARSCoV2SelfTesting-Ukrainian.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2023-01/420360-SARSCoV2SelfTesting-Ukrainian.pdf


Що робити, якщо ви 
контактували з носієм COVID-19?  
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Зробіть повторний тест 
і вжийте запобіжних 
заходів

• Розгляньте можливість повторного 
тестування протягом 24–48 годин після 
першого тесту.5

І
• Протягом 10 днів після останнього контакту:

 » носіть маску, коли перебуваєте поруч 
з іншими людьми в приміщенні; 

 » не відвідуйте місця, де ви не зможете 
носити маску;

 » відстежуйте симптоми; 
 » уникайте контакту з людьми, які мають 

високий ризик важкого перебігу хвороби.

Щоб отримати додаткову інформацію, 
перегляньте документ Що робити, якщо ви 
могли контактувати з особою, інфікованою 
COVID-19.

Залишайтеся вдома

• Розгляньте можливість повторного 
тестування через кожні 24–48 годин 
принаймні протягом 5 днів після появи 
симптомів. 5

• Надягайте маску, якщо ви перебуваєте 
поряд з іншими людьми, доки хворієте або 
протягом 10 днів після останнього контакту 
з носієм (залежно від того, що триватиме 
довше).

• Поверніться до звичного способу життя, 
якщо: 
 » у вас не було високої температури 

протягом останніх 24 годин (без 
приймання ліків);
І

 » зменшилися прояви симптомів.

Щоб отримати додаткову інформацію, 
перегляньте документ Що робити, якщо ви 
могли контактувати з особою, інфікованою 
COVID-19.

Якщо ви контактували з носієм COVID-191, чи спостерігаються у вас симптоми?

ТАК

1 Контакт із носієм COVID-19 – перебування на відстані до 6 футів (1,8 м) від особи, у якої підтверджено діагноз COVID-19, 
не менше 15 хвилин протягом доби під час періоду заразливості особи. Визначення терміна «близький контакт» може 
відрізнятися в деяких випадках.

2 Якщо ви отримали позитивний результат тесту протягом останніх 90 днів і у вас спостерігаються симптоми COVID-19, 
зробіть тест на антиген (не тест методом PCR).

3 Якщо ви отримали позитивний результат тесту протягом останніх 30 днів, одужали й не маєте симптомів хвороби, 
робити повторний тест на COVID-19 не рекомендовано. Однак ви маєте носити високоякісну маску, яка щільно 
прилягає до обличчя, перебуваючи поруч з іншими людьми, не відвідувати місць, де ви не можете носити маску, 
стежити за симптомами та уникати контакту з людьми з високим ризиком важкого перебігу хвороби протягом 10 днів 
після останнього контакту з носієм. 

4 Якщо ви отримали позитивний результат тесту протягом останніх 30–90 днів, зробіть тест на антиген (не тест 
методом PCR).

5 Щоб отримати додаткову інформацію про повторне тестування в разі отримання негативного результату тесту, 
див. документ Рекомендації щодо самостійного використання експрес-тестів для населення. Якщо ви 
отримали негативний результат, зробивши молекулярний лабораторний тест (наприклад, тест методом PCR), вам не 
потрібно робити повторний тест.

НІ

Робіть тест кожні 3–5 днів після ймовірного 
зараження COVID-193,4
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Що робити, якщо у вас 
діагностовано COVID-19

Ви отримали 
НЕГАТИВНИЙ 

результат тесту 
на COVID-19

Ви отримали 
НЕГАТИВНИЙ 

результат тесту 
на COVID-19

Ви отримали 
ПОЗИТИВНИЙ 
результат тесту 

на COVID-19

Це дерево прийняття рішень призначене для населення та 
немедичних закладів, як-от шкіл і дошкільних навчальних закладів.

Залишайтеся вдома та негайно зробіть тест на 
COVID-192

Щоб отримати цей документ в іншому форматі, зателефонуйте за 
номером 1-800-525-0127. Клієнтів із глухотою або з ослабленим 

слухом просимо телефонувати за номером 711 (Washington Relay) 
або писати на адресу електронної пошти civil.rights@doh.wa.gov.
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див.

дерево

1

DRAFT

https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDexposed_notSickYet_UK.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDexposed_notSickYet_UK.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDexposed_notSickYet_UK.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDexposed_notSickYet_UK.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDexposed_notSickYet_UK.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDexposed_notSickYet_UK.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2023-01/420360-SARSCoV2SelfTesting-Ukrainian.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDcasepositiveUKRAINIAN.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDcasepositiveUKRAINIAN.pdf

