
Китайський коронавірус продовжує 

ширитися світом, захоплюючи нові 

країни. Учені Гарвардського 

університету підрахували: 

коронавірусом перехворіють 40–70% 

населення Землі.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коронавірус: сухі факти 

Вперше ідентифікований у Ухані в 

середині грудня новий коронавірус 

(2019-nCoV) належить до того ж 

сімейства інфекцій, що й тяжкий 

гострий респіраторний синдром 

(ТГРС, англ. Severe Acute Respiratory 

Syndrome, SARS – той самий 

сумнозвісний «китайський грип» 2003 року, та респіраторний синдром на 

Близькому Сході (MERS).  nCoV менш вірулентний, ніж попередній 

коронавірус, що спричинив пандемію у 2003 році, SARS, від якого загинули 

10% хворих. Поки що новий вірус спричинив важкі респіраторні захворювання 

приблизно у чверті пацієнтів та продемонстрував летальність у 2–3% випадків. 

Коронавірус: шляхи передачі 

Інкубаційний період – тобто проміжок часу, коли людина вже заразилась, але 

ще не виявляє симптомів – становить від двох до 10 днів. На сьогодні 

достеменно відомо, що вірус передається повітряно-крапельним шляхом від 



людини до людини. Американські та китайські вчені також припускають, що 

2019-nCoV поширюється через фекально-оральним шляхом. Головна небезпека 

від китайського коронавірусу полягає у тому, що він вражає легені та може 

викликати тяжку форму пневмонії. Пацієнти, які перехворіли на коронавірус, 

набувають імунітет проти збудника – так само, як у більшості випадків із 

вітряною віспою чи кором.  

Коронавірус: симптоми 

для захворювання на китайський коронавірус характерні такі симптоми: 

 висока температура 

 кашель 

 утруднене дихання 

 біль у м'язах 

 відчуття втоми 

 ще двома симптомами можуть бути нудота та діарея 

Загалом же, зазначають дослідники, симптоми схожі на ті, що викликає 

вірус грипу. 

Люди похилого віку із хронічними захворюваннями більш схильні до ризику 

розвитку важких ускладнень. 

Гігієна органів дихання / респіраторний етикет 

 При чханні та/або кашлі прикривайте носа і рота шматочком тканини, 

хусткою або хірургічною маскою 

 Негайно та належним чином 

позбавляйтесь цих предметів. 

 Якщо хустки немає, 

прикривайтеся рукавом 

/внутрішньою стороною ліктя при 

кашлі / чханні. 

 Дотримуйтеся гігієни рук, 

використовуючи засоби для 

протирання 

рук на спиртовій основі або воду з 

милом, якщо руки помітно 

забруднені 

 Носіть медичну маску, якщо 

маєте респіраторні симптоми. 

 Тримайтеся подалі від інших, коли захворіли. 

 Жодних поцілунків чи потискання руки при зустрічі, коли захворіли. 

 Уникайте близьких контактів з людьми, які проявляють симптоми. 

 



Гігієна рук: як це робити? 

 Використовуйте відповідний миючий засіб  та техніку. 

 Засіб для протирання рук на спиртовій основі є кращим, якщо на руках 

немає видимого забруднення. 

 Потирайте руки 20-30 секунд! 

 Мийте руки з милом, проточною водою та використовуйте. одноразовий 

рушник, коли на руках видно бруд або вони забруднені білковим  

матеріалом. 

 Мийте руки 40-60 секунд! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для профілактики захворювання слід дотримуватись  

стандартних рекомендацій: 

 часто мийте руки або обробляйте дезінфікуючими засобами; 

 під час кашлю та чхання прикривайте рот і ніс паперовою хустинкою. 
уникайте тісного контакту з усіма, хто має гарячку та кашель; 

 якщо маєте підвищену температуру тіла, кашель й утруднене дихання, 

якнайшвидше зверніться до лікаря та повідомте йому попередньою 
історією подорожей; 

 не споживайте сирих чи недостатньо термічно оброблених продуктів 
тваринного походження; 



 

 


