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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК ОРІХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

В Україні карантин через коронавірус
Кабінет Міністрів прийняв рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території
України для запобігання поширенню коронавірусної інфекції.
Постановою КМУ введена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних
пасажирських перевезень, а також робота метрополітенів.
Документом, зокрема, заборонено з 18 березня
по 3 квітня:
на усій території нашої держави регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним
транспортом у приміському, міжміському внутрішньообласному і міжобласному сполученні;
перевезення більше 10 пасажирів одночасно в
трамваях, тролейбусах та автомобільному транспорті, в автобусах, які виконують регулярні пасажирські перевезення на міських маршрутах.
Крім того, з 17 березня по 3 квітня заборонено
перевезення пасажирів метрополітеном в Києві,
Харкові та Дніпрі.
З 18 березня 2020 до прийняття окремого рішення заборонено перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішніх сполучень (приміському, міському, регіональному та
дальньому).
Також з 17 березня в Україні заборонено проведення всіх масових (культурних, розважальних,
спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та
інших) заходів, у яких бере участь понад 10 осіб.
Дозволено лише заходи, необхідні для забезпечення роботи органів державної влади та органів
місцевого самоврядування.
З 17 березня заклади громадського харчування (ресторани, кафе), торговельно-розважальні
центри, інші заклади розважальної діяльності, фітнес-центри, заклади культури повинні тимчасово
припинити свою роботу. Дозволено надавати послуги з громадського харчування із застосуванням
адресної доставки замовлення за умови забезпечення відповідного персоналу засобами індивідуального захисту.
Дозволяється торгівля продуктами харчування,
пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами
та виробами медичного призначення. Також можна здійснювати банківську та страхову діяльність.
Контроль за виконанням даної постанови Уряду
покладено на МВС та Національну поліцію.
Органам влади, підприємствам та організаціям
рекомендовано забезпечити організацію позмінної роботи працівників, а за технічної можливості
– також роботи в режимі онлайн.
17.03.2020 під головуванням міського голови
відбулось засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
при міській раді. Розглядалося питання про стан
забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення громади та заходів стосовно
стабілізації епідемічної ситуації, спричиненої коронавірусом COVID-19.
В ході засідання комісія вирішила заборонити
роботу спортивних комплексів, спортивних залів,
дитячих розважальних центрів (СВАТ, СК «Царський», СК «СПАРТА», РЦ «ВОЛКЛЕНД»), проведення
тренувального процесу та проведення спортивних заходів з усіх видів спорту серед різних вікових груп, проведення культурно-масових заходів
у яких бере участь понад 10 осіб, роботу агропродовольчих, промислових та торгівельних ринків та
проведення ярмарків, роботу усіх магазинів, крім
продуктових та не продуктових, що реалізують товари першої необхідності, заборонити перевезення пасажирів з 19.03.2020 автобусом Оріхівської
міської ради.
Крім того, створено робочу мобільну групу по
контролю за виконанням даного рішення в складі
представників національної поліції, держаної
служби з надзвичайних ситуацій та виконавчог
окомітету міської ради.
Шановні мешканці громади!
Звертаємось до вас з проханням мінімізувати відвідування медичних закладів громади без
особливої потреби протягом періоду карантину
з приводу напруженої епідемічної ситуації по коронавірусній інфекції (COVID-19) до 2 квітня 2020
року, особливо дітям до року з приводу профілактичних оглядів.
МОЗ України рекомендує: за можливості зали-

шатися вдома, мити, дезінфікувати руки, обмежити
контакти.
Для вирішення питання можливості відвідування амбулаторії, спочатку зателефонуйте своєму
сімейному лікарю.
Відвідування медичного закладу можливе лише
за наявності маски.
Якщо ви були за кордоном або контактували з
особами, які повернулись з подорожі та маєте
прояви респіраторного захворювання (нежить,
кашель, підвищення температури тіла, зниження апетиту, загальну слабкість) – зателефонуйте
сімейному лікарю!
Зверніть увагу, що всі особисті та виїзні прийомі
посадових осіб міськвиконкому скасовані. За необхідності, можна звернутись на електронну пошту
mail@ormr.gov.ua або за телефонами нижче. Всі
звернення будуть розглянуті відновідно за ЗУ «Про
зверненя громадян».
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Відповіді на часті запитання
1. Що таке новий коронавірус 2019 року?
Новий
коронавірус
2019
року (2019-nCoV) — це новий
вірус, який був невідомий науці раніше, спричиняє розвиток
респіраторних захворювань у
людей та може передаватися від
людини до людини. Цей вірус
уперше був ідентифікований під
час розслідування спалаху в м.
Ухань, Китай, у грудні 2019 року.
2. Які симптоми викликає?
У людини, інфікованої 2019nCoV, розвивається респіраторне захворювання різної тяжкості
із такими основними симптомами: гарячка, кашель, задишка
(ускладнене дихання). Симптоми можуть проявитися через
2–14 днів після зараження новим коронавірусом. У багатьох
пацієнтів 2019-nCoV спричиняє
запалення обох легень.
3. Чи є вакцина?
Наразі немає вакцини для
захисту від 2019-nCoV. Найкращий спосіб запобігти зараженню
— уникнути впливу цього вірусу.
4. Чи є лікування?
Не існує специфічного противірусного лікування для 2019nCoV. Люди, інфіковані новим
коронавірусом, можуть звернутися по медичну допомогу, щоби
полегшити симптоми.
5. Як захиститися від інфікування?
уникати близького контакту з тими, хто має гарячку або
кашель;
не торкатися обличчя
немитими руками;
часто мити руки з милом чи обробляти дезінфекційними засобами;
ретельно готувати їжу,
зокрема м’ясо і яйця;
уникати тісного контакту з хворими тваринами на
фермах або у дикій природі.
6. Як запобігти поширенню
інфекції?
якщо відчуваєте симптоми респіраторного захворювання, обмежте контакти з
іншими людьми і використовуйте захисну маску для обличчя (її
слід регулярно заміняти);
якщо ви відвідували
Китай і протягом 2 тижнів після
цього у вас виникли симптоми
респіраторного захворювання,
негайно зверніться по медичну
допомогу;
під час кашлю та чхання прикрийте рот і ніс зігнутим
ліктем чи одноразовою серветкою, після чого викиньте серветку та вимийте руки;
необхідно дезинфікувати поверхні, яких торкалася
інфікована людина.
7. Чи можуть домашні тварини поширювати новий коронавірус?
В даний час немає доказів
того, що домашні тварини, такі
як собаки, коти, можуть бути інфіковані вірусом. Однак завжди
корисно мити руки з милом після контакту з домашніми улю-

бленцями.
8. Коли використовувати
медичну маску?
- якщо ви здорові, вам потрібно носити маску, тільки якщо ви
доглядаєте за людиною з підозрою на інфекцію 2019-nCoV;
- надягайте маску, коли
кашляєте і чхаєте;
- маска ефективна лише в
поєднанні з обробкою рук за допомогою спиртовмісних засобів
або миття рук водою з милом;
- перед тим, як надіти маску,
помийте руки з водою та милом
або скористайтеся антисептичним засобом для рук;
- потрібно замінити маску на
нову щойно вона стала вологою,
не використовуйте одноразову
маску повторно;
- знімати маску можна тільки
за вушні петлі, не торкаючись
центральної частини маски руками.
9. Новій корона вірус небезпечний лише для літніх людей?
Інфікуватися можуть люди різного віку. Особи похилого віку і
люди з хронічними хворобами
є більш вразливими до важких
форм захворювання внаслідок
інфікування.
10. Чи безпечно отримувати
лист або пакунок з Китаю?
Так, це безпечно. Люди, які
отримують пакунки з Китаю, не
ризикують підхопити вірус 2019nCoV. З попередніх аналітичних
даних відомо, що корона віруси
не можуть довго виживати на
предметах, таких як листи чи пакунки.
11. Як вберегтися від 2019nCoV на роботі ?
- слідкуйте щоб ваше робоче
місце було чистим;
- не забувайте про необхідність регулярного та ретельного
миття рук;
- поставте дозатори для дезінфекції рук на видні місця на столах чи полицях у робочих зонах;
- дотримуйтесь гігієни дихання;
- перевірте поради країни
щодо подорожей, перш ніж вирушати у відрядження;
- рекомендуйте хворим залишатися вдома.
12. Додавши в їжу цибулю та
часник, можна запобігти зараженню новим коронавірусом ?
Цибуля та часник – це корисна
їжа, яка може мати певні антимікробні властивості. Однак не
виявлено доказів, що вживання
цибулі та часнику захищає людей від 2019-nCoV.
13. Чи ефективні антибіотики для запобігання та лікування нового коронавірусу ?
Ні, антибіотики не працюють
проти вірусів, лише проти бактерій, 2019-nCoV є вірусом, а
отже антибіотики не слід застосовувати, як засіб профілактики
чи лікування. Однак якщо ви
госпіталізовані через вірус 2019nCoV, вам можуть призначити
антибіотики у разі супутніх бактеріальних інфекцій.
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Пам’ятка про самоізоляцію
Що означає «самоізоляція»?
Самоізоляція означає, в першу чергу,
утримання від контактування з іншими
людьми для того, щоб зменшити ризики
інфікування. Це включає будь-які ситуації, коли ви можете тісно контактувати
з іншими людьми (наприклад, близький
контакт віч-на-віч на відстані менше 1
метра або тривалістю понад 15 хвилин).
В тому числі публічні заходи, робота, навчання, релігійні служби, спортивні змагання, розважальні заходи, користування транспортом, екскурсії, відвідування
ресторанів тощо.
Виключенням є лише звернення за медичною допомогою.
Для кого потрібна самоізоляція?
Самоізоляція потрібна, в першу чергу,
якщо:
- Ви очікуєте результатів тесту на новий
коронавірус
COVID-19.
- Якщо ви близько контактували з особами, що захворіли на COVID-19.
- Якщо ви нещодавно повернулись з
провінції Хубей Китайської народної республіки, Ірану, окремих регіонів Італії
(Ломбардія, Пьемонт та Венето) – навіть
при відсутності симптомів.
- Якщо ви нещодавно повернулись з
Китаю (окрім провінції Хубей), Таїланду,
Японії, Південної Кореї, Сінгапуру, Малайзії, Тайваню та відчуваєте кашель,
ускладнення дихання та/або підвищення
температури.
Скільки триває самоізоляція?
Якщо вам було рекомендовано або ви
прийняли рішення про самоізоляцію,
вона повинна тривати не менше 14 днів
з дати настання випадку, який став причиною самоізоляції – подорожі, контакту
з хворим тощо.
Як підготуватись до самоізоляції?
По-перше, спробуйте спланувати час
самоізоляції так, щоб у вас не виникало
необхідності виходити з дому або приймати відвідувачів та гостей, в тому числі
поясність це друзям та родичам, а також
спробуйте обговорити умови дистанційної роботи з роботодавцем.
Збережіть контакти вашого лікаря та
попередньо повідомте його про ваше
причини вашого рішення про самоізоляцію, а також оберіть контактну особу
з кола ваших друзів або родичів, до яких
ви будете звертатись в першу чергу за
допомогою.

Що робити, якщо я живу не сам/
сама?
Якщо ви проживаєте з сім’єю чи сусідами, намагайтесь ізолюватись в окремій
кімнаті, яку є можливість провітрювати.
Якщо є можливість користуватись окремою ванною кімнатою та/або туалетом, а
також харчуватись і готувати їжу окремо
– скористайтесь нею.
Не забувайте про
загальну гігієну, регулярне миття рук з
милом, прибирання, в
тому числі вологе прибирання
поверхонь,
гігієну кашлю та використання одноразових
серветок та хустинок.
При вимушених контактах з людьми, за
можливості, одягайте
медичну маску та викидайте її після використання або забруднення.
Якщо у вас є домашні улюбленці, ізолюйте
себе від них також, або
мінімізуйте контакт з
ними.
Як мені харчуватися та здійснювати покупки?
Спробуйте мінімізувати походи в магазини. Якщо є можливість
– попросіть друзів або
родичів доставляти
вам їжу до порогу дверей або користуйтесь
послугами доставки
з дистанційною оплатою їжі та інших необхідних товарів.
Що робити, якщо
мені необхідно покинути житло?
Якщо все ж є невідкладна необхідність
відвідати місця надання послуг – одягайте
маску та мінімізуйте
контакти.
Якщо
потрібно
скористатись транспортом – обирайте
місце біля вікна та, за
можливості, в пустих
рядах. Користуйтесь
антисептиком для рук

Що робити якщо в мене з’явились
симптоми?
Якщо під час самоізоляції у вас з’явились симптоми – кашель, ускладнене ди-

хання, підвищена температура – негайно
зверніться за медичною допомогою та
повідомте про свою історію подорожей
та можливого контактування з особами,
хворими на гострі респіраторні захворювання.

Чим зайняти дітей під час карантину
Постановою Кабінету міністрів України від
11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на
території України коронавірусу COVID-19» запроваджено карантинні заходи в начальних закладах
із 12 березня до 03 квітня. Держава турбується про
життя і здоров’я своїх громадян і вживає всіх необхідних заходів через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні та для недопущення поширення COVID-19.
Головне зберігати спокій! Поясніть дітям різницю
між канікулами і карантином, ознайомивши їх із
принципами профілактики зараження під час епідемії.
Здебільшого діти залишаються вдома самі без
догляду батьків, тому необхідно подбати і про їх
безпеку.
Перевірте наскільки ваші діти обізнані щодо поведінки під час пожежі. Не відкладайте навчання на
завтра та нагадайте що робити дітям якщо виникла
пожежа і поруч немає дорослих. Також нагадайте
правила дорожнього руху та правила з поперед-
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та дотримуйтесь гігієни кашлю.
Якщо вам стало зле в громадських місцях – негайно зверніться за медичною
допомогою.

За достовірність фактів відповідає автор публікації.

ження нещасних випадків, травмування і отруєння.
Зверніть увагу дітей, що під час карантину, перебуваючи на вулиці, категорично заборонено
наближатися й перебувати біля будівельних майданчиків, кар’єрів, напівзруйнованих будівель для
запобігання обрушень будівельних матеріалів і попередження травм та загибелі. Категорично заборонено вживати алкоголь, тютюнові вироби, наркотичні засоби та стимулятори!
Не забувайте, що дозвілля дітей може бути розширено настільними іграми, цікавими книгами, самоосвітою.
Не допускайте випадків безздоглядності дітей!
Нагадуємо, що батьки неповнолітніх, які не займаються вихованням своїх дітей, підлягають адміністративному штрафу в розмірах, передбачених
законодавством.
Будьте уважні та бережіть своїх дітей!

Телефонуйте: керуючий справами
міськиконкому – 4-31-21,
секретар міської ради – 4-36-24.
Інформаційний вісник
українською мовою.
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