
ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ВИ БЛИЗЬКО 
КОНТАКТУВАЛИЗ ЛЮДИНОЮ 
З ПІДТВЕРДЖЕНИМ COVID-19?

Якщо сталось так, що ви перебували у близькому контакті 
з людиною з підтвердженою коронавірусною хворобою, 
не панікуйте та дотримуйтесь наших простих, але дієвих 
рекомендацій: 

Дотримуйтесь правила самоізоляції протягом 14 днів 
з моменту контакту з хворим – бережіть себе та здоров’я 
інших 
  
Якщо протягом 14 днів у вас не з’явилося симптомів – 
підвищення температури тіла, нежить, біль у горлі, кашель, 
слабкість,  сильний головний біль, втрата нюху та смаку, 
діарея, утруднене дихання –, повертайтеся до звичного 
ритму життя 

У разі, якщо хоч один з вищезазначених симптомів у вас 
з’явився, обов’язково зверніться до медичного закладу 
за консультацією лікаря або викличте лікаря додому для 
прийняття рішення щодо подальших кроків. 

Для запису на консультацію лікаря або виклика медика 
додому телефонуйте до нашого контакт-центру за 
номером: 

097 495 2888
044 495 2888 

 
 Бережіть себе та будьте здорові!

Якщо ви відчули різке погіршення стану – пiдвищення 
температури тіла вище 38,5°, що не збивається 
жарознижувальними препаратами, сильний кашель, 
утруднене дихання, втрату смаку та нюху, загальну 
невмотивовану слабкість та інші симптоми, що 
викликають у вас тривогу – рекомендуємо не зволікати 
та викликати невідкладну медичну допомогу.
 
5288 – невідкладна допомога мережі “Добробут”
103 – державна швидка допомога 

Одужання

Зазвичай на 13 день хвороби (від дня забору ПЛР), але не 
раніше, ніж за 3 дні після зникнення симптомів, зверніться 
до лікаря, аби прийняти рішення щодо подальшої тактики 
зняття з самоізоляції. 

Якщо ж хвороба перебігала безсимптомно, вам необхідно 
звернутись до лікаря для виконання контрольного ПЛР, 
який проводиться не раніше, ніж на 13 день від дня забору 
ПЛР, що показав позитивний результат.

Виникли запитання або необхідно зв’язатись з лікарем? 
Телефонуйте до контакт-центру «Добробуту», де наші 
фахівці вам з радістю допоможуть:  

097 495 2888
044 495 2888

 

Контролюйте температуру тіла мінімум 2 рази на день або 
при зміні самопочуття. Якщо ви маєте пульсоксиметр 
(прилад для вимірювання кисню в крові), перевіряйте свій 
рівень насиченості крові киснем. У разі, коли цей показник 
нижче 95% –  зверніться за консультацією до лікаря.

Гігієна 

Пам’ятайте, що вірус може загрожувати людям, які вас 
оточують, тож ми радимо відповідально дотримуватись 
правил самоізоляції. Якщо у вас з’явилась гостра потреба 
вийти з дому, обов’язково одягніть хірургічну медичну 
маску та рукавички та дотримуйтесь соціальної дистанції. 
Кашляти і чхати можна виключно в серветку або лікоть. Але 
краще залишайтесь вдома до повного одужання – бережіть 
себе та оточуючих. 

Не забувайте регулярно мити руки протягом 40 секунд 
з милом і теплою водою, провітрювати приміщення, 
в якому знаходитесь, а також здійснювати вологе 
прибирання в помешканні та дезінфекцію особистих 
речей (телефона, окулярів).

Погіршення стану 

Якщо ваше самопочуття не покращується протягом 5 днів 
після консультації лікаря та початку лікування, обов'язково 
зверніться за повторною консультацією для зміни чи 
коригування тактики лікування та призначення додаткових 
обстежень за необхідності. У разі стійкого погіршення стану 
вам може бути рекомендована госпіталізація. 

Пам'ятка 
для пацієнтів 
з COVID-19

У період пандемії ми всі перебуваємо у стресі: переймаємося 
через своє здоров’я, здоров’я своїх найближчих та ситуацію 
у світі загалом. На жаль, ми все ще мало знаємо про вірус, 
й до кінця не розуміємо, як вберегти всіх-всіх від зараження. 

Якщо у вас підтвердили захворювання на коронавірусну 
хворобу, перш за все, бережіть своє здоров’я та зберігайте 
спокій. Так, вірус небезпечний, але за своєчасного 
та правильного лікування одужання не заставить на себе 
чекати – ми в “Добробуті” вам це обіцяємо :) 

Нижче ми коротко ділимось невеликими 
інструкціями, які допоможуть безпечно для вас 
та оточуючих подолати шлях одужання. 

Лікування 

Після підтвердження діагнозу вам потрібно слідкувати 
за своїм самопочуттям та постійно бути у контакті 
з лікарем. Ви можете звернутись до лікарів мережі 
“Добробут” для супроводу вас під час лікування. Також ми 
допоможемо вам оформити лікарняний лист за потреби 
й будемо завжди на зв’язку. 

Якщо ви маєте свого сімейного лікаря, після підтвердження 
діагнозу вам варто звернутись до нього й бути на зв’язку для 
координації дій з лікування та моніторингу вашого стану. 
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й будемо завжди на зв’язку. 

Якщо ви маєте свого сімейного лікаря, після підтвердження 
діагнозу вам варто звернутись до нього й бути на зв’язку для 
координації дій з лікування та моніторингу вашого стану. 



ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ВИ БЛИЗЬКО 
КОНТАКТУВАЛИЗ ЛЮДИНОЮ 
З ПІДТВЕРДЖЕНИМ COVID-19?

Якщо сталось так, що ви перебували у близькому контакті 
з людиною з підтвердженою коронавірусною хворобою, 
не панікуйте та дотримуйтесь наших простих, але дієвих 
рекомендацій: 

Дотримуйтесь правила самоізоляції протягом 14 днів 
з моменту контакту з хворим – бережіть себе та здоров’я 
інших 
  
Якщо протягом 14 днів у вас не з’явилося симптомів – 
підвищення температури тіла, нежить, біль у горлі, кашель, 
слабкість,  сильний головний біль, втрата нюху та смаку, 
діарея, утруднене дихання –, повертайтеся до звичного 
ритму життя 

У разі, якщо хоч один з вищезазначених симптомів у вас 
з’явився, обов’язково зверніться до медичного закладу 
за консультацією лікаря або викличте лікаря додому для 
прийняття рішення щодо подальших кроків. 

Для запису на консультацію лікаря або виклика медика 
додому телефонуйте до нашого контакт-центру за 
номером: 

097 495 2888
044 495 2888 

 
 Бережіть себе та будьте здорові!

Якщо ви відчули різке погіршення стану – пiдвищення 
температури тіла вище 38,5°, що не збивається 
жарознижувальними препаратами, сильний кашель, 
утруднене дихання, втрату смаку та нюху, загальну 
невмотивовану слабкість та інші симптоми, що 
викликають у вас тривогу – рекомендуємо не зволікати 
та викликати невідкладну медичну допомогу.
 
5288 – невідкладна допомога мережі “Добробут”
103 – державна швидка допомога 

Одужання

Зазвичай на 13 день хвороби (від дня забору ПЛР), але не 
раніше, ніж за 3 дні після зникнення симптомів, зверніться 
до лікаря, аби прийняти рішення щодо подальшої тактики 
зняття з самоізоляції. 

Якщо ж хвороба перебігала безсимптомно, вам необхідно 
звернутись до лікаря для виконання контрольного ПЛР, 
який проводиться не раніше, ніж на 13 день від дня забору 
ПЛР, що показав позитивний результат.

Виникли запитання або необхідно зв’язатись з лікарем? 
Телефонуйте до контакт-центру «Добробуту», де наші 
фахівці вам з радістю допоможуть:  

097 495 2888
044 495 2888

 

Контролюйте температуру тіла мінімум 2 рази на день або 
при зміні самопочуття. Якщо ви маєте пульсоксиметр 
(прилад для вимірювання кисню в крові), перевіряйте свій 
рівень насиченості крові киснем. У разі, коли цей показник 
нижче 95% –  зверніться за консультацією до лікаря.

Гігієна 

Пам’ятайте, що вірус може загрожувати людям, які вас 
оточують, тож ми радимо відповідально дотримуватись 
правил самоізоляції. Якщо у вас з’явилась гостра потреба 
вийти з дому, обов’язково одягніть хірургічну медичну 
маску та рукавички та дотримуйтесь соціальної дистанції. 
Кашляти і чхати можна виключно в серветку або лікоть. Але 
краще залишайтесь вдома до повного одужання – бережіть 
себе та оточуючих. 

Не забувайте регулярно мити руки протягом 40 секунд 
з милом і теплою водою, провітрювати приміщення, 
в якому знаходитесь, а також здійснювати вологе 
прибирання в помешканні та дезінфекцію особистих 
речей (телефона, окулярів).

Погіршення стану 

Якщо ваше самопочуття не покращується протягом 5 днів 
після консультації лікаря та початку лікування, обов'язково 
зверніться за повторною консультацією для зміни чи 
коригування тактики лікування та призначення додаткових 
обстежень за необхідності. У разі стійкого погіршення стану 
вам може бути рекомендована госпіталізація. 

У період пандемії ми всі перебуваємо у стресі: переймаємося 
через своє здоров’я, здоров’я своїх найближчих та ситуацію 
у світі загалом. На жаль, ми все ще мало знаємо про вірус, 
й до кінця не розуміємо, як вберегти всіх-всіх від зараження. 

Якщо у вас підтвердили захворювання на коронавірусну 
хворобу, перш за все, бережіть своє здоров’я та зберігайте 
спокій. Так, вірус небезпечний, але за своєчасного 
та правильного лікування одужання не заставить на себе 
чекати – ми в “Добробуті” вам це обіцяємо :) 

Нижче ми коротко ділимось невеликими 
інструкціями, які допоможуть безпечно для вас 
та оточуючих подолати шлях одужання. 

Лікування 

Після підтвердження діагнозу вам потрібно слідкувати 
за своїм самопочуттям та постійно бути у контакті 
з лікарем. Ви можете звернутись до лікарів мережі 
“Добробут” для супроводу вас під час лікування. Також ми 
допоможемо вам оформити лікарняний лист за потреби 
й будемо завжди на зв’язку. 

Якщо ви маєте свого сімейного лікаря, після підтвердження 
діагнозу вам варто звернутись до нього й бути на зв’язку для 
координації дій з лікування та моніторингу вашого стану. 


