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охорони

Рекомендації щодо дій при виявленні особи, яка відповідає
визначенню випадку 2019-nCoV
І. У цих Рекомендаціях терміни вживаються в таких значеннях:

Визначення випадку хвороби, спричиненої 2019-nCoV:
тяжка гостра респіраторна інфекція у особи, що має гарячку, кашель в
анамнезі, в той час, коли жоден інший етіологічний чинник не може
використатись для пояснення симптоматики, а також з будь-чим з наступного:
особи, що подорожували або особи, що проживали у місті Ухань, провінції
Хубей, Китай за 14 днів до початку прояву симптомів, або захворювання
медичного працівника, котрий працював у середовищі, де лікуються пацієнти з
гострими респіраторними інфекціями, незважаючи на місце проживання або
наявність подорожей в анамнезі;
особи, у котрих хвороба розвивається з неочікуваним клінічним перебігом,
особливо при несподіваному погіршенні стану, не зважаючи на відповідне
лікування, без залежності від місця проживання або подорожування, навіть у
тих випадках, коли інший етіологічний чинник було визначено, у якості
причини, яка повністю виправдовує клінічну картину;
особи, у яких наявне гостре респіраторне захворювання з будь-яким
ступенем тяжкості, якщо за 14 днів до початку захворювання, відбулась будьяка з таких експозицій, як: близький фізичний контакт з особою, що є
підтвердженим випадком інфекції 2019-nCoV або перебування в закладі
охорони здоров’я в країні, де звітувались випадки внутрішньо госпітальної
передача 2019-nCoV або візит з туристичною метою або з метою роботи на
ринках живих тварин у місті Ухань в Китаї, або прямий контакт з тваринами,
якщо встановлено, що тварина була джерелом 2019-nCoV, у країнах, де відомо,
що 2019-nCoV циркулює у тваринній популяції або ж, де є припущення, що
інфекція, спричинена 2019-nCoV, походить від тварин.
Тісний контакт визначається як:
особи, хто напряму надає медичну допомогу пацієнтам з 2019-nCoV, а
також ті особи, що співпрацювали з інфікованими 2019-nCoV медичними
працівниками, необхідно враховувати осіб, що відвідували пацієнтів з nCoV
або перебували з ними у закритому середовищі (приміщенні);
особи, що перебували фізично близько або були в одному навчальному
приміщенні (класній кімнаті) з інфікованими 2019-nCoV;
особи, що подорожували разом з пацієнтом з 2019-nCoV або були разом у
будь-якому виді транспорту;
особи, що проживають у одному приміщенні (квартирі/будинку) з
пацієнтами з 2019-nCoV.

Епідеміологічний
зв’язок
можна
встановити
протягом
чотирнадцятиденного періоду перед або після початку проявів захворювання.
Новий коронавірус 2019 року - це вірус, що належить до родини
коронавірусів, вперше виявлений у м. Ухань, Китай та ідентифікований як
причина спалаху респіраторних захворювань.
Механізм зараження, шляхи та фактори передачі інфекції, спричиненої
2019-nCoV - можлива передача вірусу від тварини до людини контактним
шляхом та при вживанні сирих або недостатньо термічно оброблених м’ясних
продуктів, передача вірусу від людини до людини можлива крапельним
шляхом.
ІІ. Керівникам закладів охорони здоров’я при виявленні особи, що
відповідає визначенню випадку 2019-nCoV забезпечити:
1) термінове інформування лабораторних центрів МОЗ України в областях
та місті Києві за адміністративно-територіальною належністю та Центру на
електронні адреси flu@phc.org.ua, ihr@phc.org.ua та/або за телефоном
+38 (044) 294 64 85 стосовно виявлення осіб, які відповідають визначенню
випадку 2019-nCoV, шляхом надання оперативного (екстреного) повідомлення
за формою 058/о, що затверджена наказом МОЗ України від 10.01.2006 № 1, в
термін не пізніше 4 годин із моменту виникнення таких випадків;
2) відбір зразків матеріалів від особи, яка відповідає визначенню випадку
2019-nCoV відповідно до Інструкції щодо відбору, зберігання та
транспортування зразків матеріалів (додаток 1), із обов’язковим заповненням
форми 204/0, «Направлення на мікробіологічне (бактеріологічне, вірусологічне,
паразитологічне) дослідження», що затверджена наказом МОЗ України від
04.01.2001 №1;
3) доставку відібраних зразків матеріалів до вірусологічної референслабораторії Центру у суворій відповідності вимогам до пакування P650 для
інфекційних субстанцій UN 3373 категорії B;
4) лікування пацієнтів, відповідно до рекомендацій ВООЗ щодо клінічного
ведення пацієнтів, які відповідають визначенню випадку 2019-nCoV, які
розміщенні за посиланням: https://www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019/technical-guidance ;
5) наявність у закладі виробів медичного призначення необхідних для
роботи з пацієнтом, який підлягає визначенню випадку 2019-nCoV;
6) виконання положень Профілактики інфекцій та інфекційного контролю
під час надання медичної допомоги пацієнту, який підлягає визначенню
випадку 2019-nCoV (додаток 2);
7) встановлення медичного спостереження за контактними особами
терміном 14 календарних днів;
8) проведення інформаційно-освітньої роботи серед населення території
обслуговування щодо загальних правил профілактики гострих респіраторних
вірусних інфекцій.

ІІІ. Керівникам державних установ - обласних та Київського міського
лабораторних (у т. ч. на всіх видах транспорту) центрів МОЗ України при
виявленні особи, яка відповідає визначенню випадку 2019-nCoV
забезпечити:
1) організацію проведення епідеміологічного розслідування випадків
захворювань, що відповідають визначенню випадку 2019-nCoV, спільно із
закладами охорони здоров’я, що повідомили про підозру на 2019-nCoV із
заповненням форми 350/о «Карта епідеміологічного обстеження вогнища
інфекційного захворювання», що затверджена наказом МОЗ України від
11.07.2000 № 160 та Опитувальника для проведення епідеміологічного
розслідування випадків, що підлягають визначенню випадку 2019-nCoV
(додаток 5);
3) інформування Центру про попередні результати епідеміологічного
розслідування на електронні адреси flu@phc.org.ua та ihr@phc.org.ua
протягом 4 годин з моменту отримання повідомлення;
4) організацію активного виявлення контактних осіб;
5) використання інформаційних матеріалів через засоби масової інформації
для комунікації із населенням щодо загальних правил профілактики гострих
респіраторних вірусних інфекцій.
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