
Коронавірус



Станом на 2 березня від вірусної пневмонії, яку спровокував 
коронавірус, померли 3 048 осіб. Загальна кількість інфікованих – 89 073 
людей по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали понад 45 тисяч 
людей.

В Італії зафіксували 34 смертельних випадків  Коронавірус в Італії: 12 
людей померли, заражені чотири дитини  від коронавірусу. Фахівці підтвердили 
1 694 випадки зараження коронавірусом. Найважча ситуація в районі Ломбардії. 
Серед хворих – 4 дітей.

У Білорусі та Чехії зафіксували перші випадки зараження коронавірусом. 

У Литві також зафіксували перший випадок зараження коронавірусною 
інфекцією. Захворіла жінка, яка нещодавно повернулася з італійського міста 
Верона. 

В Ірані підтвердили 978 випадків зараження коронавірусом. Офіційно 
повідомили про 34 смертей. Відомо, що також на коронавірус захворіли п'ятеро 
посадовців. Зокрема заступник прем'єр міністра Охорони здоров'я, віце-
президентка Ірану і голова парламентського комітету.

Після Китаю найвищий показник інфікування коронавірусом у Південній 
Кореї: кількість хворих на коронавірус Covid-2019 перевищила 44 тисячі осіб.



 Загальна кількість інфікованих коронавірусом – 81 254 осіб Перший випадок 

зараження зафіксували й в Новій Зеландії. Захворів 60-річний чоловік, який 

нещодавно повернувся з Ірану.

 У Північній Ірландії захворіла жінка, яка нещодавно повернулася з подорожі 

Італією.

 Також по одному випадку зафіксували у Нігерії, Сан-Марино, Нідерландах, у 

Люксембургу, Вірменії та на Еквадорі.

 У Грузії підтвердили три випадки зараження коронавірусом.



Коронавірус 2019-nCoV підтвердили у чотирьох громадян України. 

Усі вони є членами екіпажу судна Diamond Princess, який відправили на 

карантин біля берегів Японії. Згодом одна з українок одужала. Загалом на 

борту перебували 3700 осіб з 56 країн світу, серед яких 25 українців.

9 лютого встановили 70 випадків зараження на судні

Згодом повідомили ще про понад 100 осіб, яких госпіталізували через 

хворобу на коронавірус, зокрема двох українців. Відтак, кількість 

інфікованих на борту судна – 705 людей. 



Визначення

 Китайський коронавірус – нова небезпечна хвороба, епідемія якої 

загрожує світу

 Коронавірус 2019-2020 року, або китайський коронавірус – це новий 

вид вірусу, що вперше був зафіксований серед людей у Китаї в місті 

Ухань наприкінці 2019 року та став сьогодні причиною масштабного 

спалаху респіраторних захворювань із важкими ускладненнями і високою 

смертністю. Вірус належить до родини коронавірусів і ще недостатньо 

вивчений. 



Що таке коронавірус та 

коронавірусна інфекція?
 Коронавірус – це родина вірусів, що станом на січень 2020 року налічує 

39 видів. Коронавірус містить позитивну одноланцюгову РНК, а оболонка 

вірусу під мікроскопом має вигляд корони – звідси й назва родини. 

Коронавірус викливає коронавірусну інфекцію. 

 Коронавірусні інфекції проявляються як звичайна гостра респіраторна 

інфекція (ГРВІ), так і діареєю (проносом) та утрудненим диханням 

(дихальна недостатність), що характерні для так званого 

«близькосхідного респіраторного синдрому (MERS-CoV)», а також 

можуть бути причиною важкої пневмонії (запаплення легенів) при 

тяжкому гострому респіраторному синдромі SARS-CoV. 

http://apteka-ds.com.ua/ua/articles/zastuda-u-doroslykh-i-ditey-yak-ne-zakhvority-yak-vidriznyty-vid-grypu-ta-yak-shvydko-vylikuvaty/


 Відомо, що коронавіруси присутні в ареалі тварин, деякі з них мутували і стали 

заразними для людини. Відповідно, коронавірусна інфекція є зооантропонозом, 

тобто можливе зараження від тварини та від людини. 

 Отже, імовірна передача коронавірусу від тварини до людини та поміж людьми:

• при контакті з хворим на коронавірусну інфекцію – через краплі його слини;

• при безпосередньому контакті із зараженими тваринами – через немиті руки;

• при вживанні сирих або недостатньо термічно оброблених м’ясних і рибних 

продуктів, яєць – якщо ці тварини чи птахи були уражені коронавірусом.

 Оскільки новий китайський коронавірус ще перебуває у процесі дослідження, 

ученими достеменно ще не виділено всіх тварин групи ризику. Проте вже 

зрозуміло, що значно більшу епідеміологічну небезпеку становить поширення 

вірусу саме від людини до людини – через респіраторний механізм передачі. 







 Злим жартом є історія про китайські 
посилки АліЕкспресу з 
коронавірусом (або коронавіруси 
АліЕкспресу), адже коронавірус є 
нестійким у зовнішньому 
середовищі й точно не може бути 
надісланим у конверті чи посилці, 
включно через банани! 

 Для передачі коронавірусної інфекції 
вірус має бути або в краплинах слини 
чи виділень із носа хворого, або 
безпосередньо через споживання 
погано термічно обробленого м’яса 
інфікованих коронавірусом тварин чи 
риби, наприклад, через суші. 



 Станом на 28 січня 2020 року зафіксовано понад 4 500 людей, хворих у 12 

країнах світу, переважно це жителі Китаю. Практично всі випадки 

коронавірусної інфекції, які діагностовано в інших людей (не з Китаю), 

були пов’язані з мандрівкою до Китаю напередодні спалаху хвороби. 

Тому важливим заходом призупинення розвитку інфекції є робота 

санітарно-епідеміологічних служб в аеропортах, вокзалах і на кордоні 

країни, особлива увага до людей із гарячкою та ознаками гострої 

респіраторної інфекції. У період розвитку спалаху коронавірусної 

інфекції рекомендовано тимчасово утриматися від поїздок в Китайську 

народну республіку, особливо у провінцію Хубей, місто Ухань, де існує 

найбільший ризик зараження.



 Коронавірусні інфекції можуть мати клінічні прояви різного перебігу 

та різного ступеня важкості. 

 Прояви звичайної гострої респіраторної інфекції (ГРВІ):

 гарячка; 

 головний біль; 

 кашель; 

 закладеність носа; 

 біль у горлі; 

 порушення дихання.



• гарячка; 

• кашель; 

• діарея; 

• порушення дихання; 

• можлива смертність (у третини хворих, особливо на тлі супутніх хвороб).



• грипоподібні прояви, гарячка понад 38 °C;

• біль у м’язах; 

• слабкість, сонливість; 

• головний біль; 

• біль у горлі; 

• проблеми з диханням, розвиток дихальної недостатності; 

• розвиток вірусної пневмонії, що швидко переходить у бактеріальну; 

• висока ймовірність смерті.



 Як уже повідомляє ВООЗ, інкубаційний період, тобто період від 

зараження китайським коронавірусом до появи перших ознак хвороби, 

триває від 2 до 10 днів, в середньому 14 днів, хворі в інкубаційний період 

є потенційно заразні. Цей коронавірус найчастіше спричиняє стрімкий 

розвиток пневмонії (запалення легенів), що має важкий перебіг і може 

спричинити смерть. 



 Висока температура, понад 38 °C; 

 сильний головний біль, ознаки інтоксикації, сонливість; 

 блювання; 

 важка діарея (пронос), ознаки зневоднення (слабкість, запаморочення); 

 проблеми з диханням, задишка; 

 кашель, що важко стримати; 

 вологий кашель із виділеннями зеленого кольору, можливі прожилки 
крові 

 загострення супутніх хвороб, наприклад, поява ознак порушення роботи 
серця (сильна задишка), нирок (зміна кількості, кольору, прозорості сечі).





• утриматися від поїздок до Китаю на момент спалаху інфекції;

• уникати контакту з будь-яким хворим на ГРВІ (карантинні заходи);

• регулярно мити руки з милом – ретельно, до 1 хвилини, особливо після контакту з будь-

яким хворим на ГРВІ;

• при контакті з будь-яким хворим на ГРВІ уникати потрапляння капель слини хворого на 

слизові оболонки та інші поверхні тіла;

• не торкатися немитими руками очей, носа, рота – вірус може проникати через слизові 

оболонки;

• користуватися деззасобами; провітрювати і здійснювати вологе прибирання приміщень, де 

перебував хворий;

• правильно використовувати медичні маски (хворі та близьке оточення, що контактує з 

ними, медперсонал) – доцільно у приміщенні, міняти через кожні 30 хвилин;

• хворому з будь-якими ознаками ГРВІ обов’язково користуватися одноразовими 

хустинками, прикривати рот і ніс при кашлі, чханні;

• не вживати погано термічно оброблені м’ясні, рибні продукти, яйця; правильно 

приготовані страви з м‘яса та яєць можна безпечно вживати.





Дотримуйтесь правил

респіраторної гігієни

При підвищенні температури,

появі кашлю і ускладненні дихання якомога швидше 

звертайтеся за медичною допомогою



Дотримуйтесь правил респіраторної гігієни

Дотримуйтесь дистанції у 
громадських місцях



Рекомендації (профілактичні)  

ВООЗ

1. Регулярно мийте руки

2. Дотримуйтесь правил респіраторної гігієни

3. Дотримуйтесь дистанції у громадських місцях

4. По можливості, не чіпайте руками очі, ніс і рот

5. При підвищенні температури, появі кашлю і ускладненні дихання

якомога швидше звертайтеся за медичною допомогою

6. Дотримуйтесь звичайних правил гігієни при відвідуванні

продуктових ринків, де продається, м’ясо, птиця або інші продукти

тваринного походження

7. Не вживайте в їжу сирі або ті продукти тваринного походження, які не

пройшли належну термічну обробку



При підвищенні температури, появі кашлю і ускладненні дихання 

якомога швидше звертайтеся за медичною допомогою



Здоровим людям носити маску слід, тільки якщо вони надають допомогу людині з 

підозрою на інфекцію 2019 nCoV.

Якщо ви кашляєте або чхаєте -носіть маску

Маски є ефективним засобом тільки в комбінації з регулярною обробкою рук

спиртовмісним антисептиком або миття водою з милом.

Якщо ви користуєтеся маскою, вам слід знати правила використання та утилізації

одноразових медичних масок

Як надягати, використовувати, знімати і утилізувати маску

Перед тим як одягти маску, обробіть руки спиртовмісним засобом або вимийте їх з

милом.

Одягніть маску так, щоб вона закривала ніс і рот без проміжків між обличчям і

маскою.

Не торкайтеся маски під час використання; в разі дотику обробіть руки

спиртовмісних засобом або вимийте їх з милом.

Щойно маска матиме ознаки сирості, замініть її на нову, і не використовуйте

одноразові маски повторно.

Безпечно знімайте маску, тримаючи за гумки ззаду (не торкаючись до передньої

частини маски) відразу ж викиньте в смітник з кришкою; обробіть руки

спиртовмісних засобом або вимийте їх з милом.






