КАРАНТИН

САМОІЗОЛЯЦІЯ
У чому
різниця?

Якщо ви контактували з хворим на COVID-19,
ви зобов’язані дотримуватися КАРАНТИНУ,
тобто залишатися вдома та стежити
за симптомами. Найбезпечніший варіант –
дотримуватися карантину протягом 14 днів,
особливо якщо разом із вами мешкає багато
людей або ви працюєте в багатолюдному
закритому приміщенні (наприклад, працюєте в
медичному закладі або мешкаєте в гуртожитку).

Якщо у вас діагностовано COVID-19 або виникли
симптоми, САМОІЗОЛЮЙТЕСЯ.

Чому?
Для того, щоб запобігти поширенню
захворювання.

Як?

Для того, щоб запобігти поширенню вірусу до
встановлення діагнозу.

Залишайтеся вдома й уникайте контактів
з іншими людьми, зокрема співмешканцями.
Перебувайте в окремій кімнаті та, якщо можна,
користуйтесь окремою ванною кімнатою.

Як?

Умови виходу із самоізоляції:

Залишайтеся вдома й уникайте контактів
з іншими людьми, крім співмешканців.

1. Принаймні через 24 години
після нормалізації температури
без уживання ліків.

Чому?

Умови виходу з карантину:
• Через 14 днів за відсутності симптомів.
• Якщо у вас немає можливості залишатися
вдома протягом 14 днів, ви можете вийти
з карантину через 10 днів після контакту
з хворим за відсутності симптомів.
• Інший варіант – зробити тест через п’ять-сім
днів після контакту. Якщо результат буде
негативним і у вас не виникнуть симптоми, ви
зможете вийти з карантину на сьомий день.
У будь-якому випадку стежте за симптомами
протягом повних 14 днів. Якщо результат тесту
позитивний або у вас виникли симптоми,
САМОІЗОЛЮЙТЕСЯ.
Відвідайте сторінку
doh.wa.gov\WhenToStayHome (доступна
тільки англійською мовою), щоб отримати
додаткову інформацію.
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2. Після зменшення інших симптомів
(наприклад, послаблення кашлю або
задишки).

І
3. Минуло принаймні десять днів після появи
симптомів або встановлення діагнозу.
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Щоб дізнатися більше, відвідайте сторінку www.doh.wa.gov/coronavirus
DOH 820-095 January 2021 Ukrainian
Щоб отримати цей документ в іншому форматі, зателефонуйте на номер 1-800-525-0127.
Якщо ви маєте вади слуху, зателефонуйте на номер 711 Washington Relay
або надішліть листа на адресу електронної пошти civil.rights@doh.wa.gov.

