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КЛЮЧОВІ РИЗИКИ 

Новий коронавірус (SARS-CoV-2)
Станом на ранок 27 квітня 2020 року у світі було зареєстровано 2 971 831 випадок захво-

рювання на COVID-19, зокрема 206 553 летальні, а 865 088 людей одужали. За межами Китаю 
зафіксовано 2 887 919 випадків у 213 країнах/територіях/регіонах світу, зокрема на території 
Європейського регіону ВООЗ — 1 341 851 випадок у 60 країнах/територіях. Серед європейсь-
ких країн найбільшу кількість випадків COVID-19 зареєстровано в Іспанії — 226 629 (померло 
23 190), Італії — 197 675 (померло 26 644), Франції — 162 220 (померло 22 890), Німеччині — 157 
770 (померло 5 976), Великобританії — 154 037 (померло 20 795).

Станом на ранок 20 квітня 2020 року в Україні лабораторно підтверджено 9 009 випадків 
COVID-19 (220 летальних, 864 пацієнти одужали). Зокрема, хворобу підтверджено у 614 дітей 
та 1 749 медиків.

Розподіл випадків коронавірусної інфекції COVID-19 за областями України: Чернівецька — 1 
375 (26 летальних), м. Київ — 1 220 (23 летальні), Івано-Франківська — 761 (47 летальних), Тер-
нопільська — 612 (10 летальних), Київська — 570 (13 летальних), Рівненська — 522 (11 летальних), 
Вінницька — 398 (3 летальні), Закарпатська — 375 (7 летальних), Львівська — 358 (12 летальних), 
Житомирська — 351 (7 летальних), Кіровоградська — 337 (17 летальних), Дніпропетровська — 
310 (1 летальний), Черкаська — 267 (7 летальних), Волинська — 254 (6 летальних), Одеська — 240 
(3 летальні), Запорізька — 204 (5 летальних), Харківська — 196 (4 летальні), Полтавська — 173 (3 
летальні), Миколаївська — 115 (2 летальні), Сумська — 95 (4 летальні), Херсонська — 88 (1 ле-
тальний), Хмельницька — 72 (5 летальних), Донецька — 52 (1 летальний), Чернігівська — 35 (2 
летальні), Луганська — 29.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 року № 338-р запровадже-
но режим надзвичайної ситуації по всій території України.

До 11 травня 2020 року продовжено дію карантину відповідно до нової редакції постанови 
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Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 (зі змінами від 22 квітня 2020 року № 
291) та уточнено Порядок проведення протиепідемічних заходів, пов’язаних із самоізоляцією 
осіб.

Кабінет Міністрів України видав постанову від 24 квітня 2020 року, що визначає правила 
та умови, за якими медичні працівники, залучені до боротьби з COVID-19, будуть отримува-
ти підвищені зарплати, а заклади охорони здоров’я — оплату послуг через Національну служ-
бу здоров’я України: https://www.kmu.gov.ua/news/u-ramkah-programi-medichnih-garantij-
likarnyam-vidilyatimut-koshti-na-likuvannya-paciyentiv-z-covid-19.

Перелік усіх змін у законодавстві України, що відбулися протягом спалаху коронавірусної 
інфекції (COVID-19), зазначено у розділі «Сигнальні показники».

Заходи з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характе-
ру державного рівня можуть бути скасовані чи продовжені залежно від ситуації із поширенням 
на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2.

Детальніше — у розділі «Сигнальні показники».
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СТАТИСТИКА СПАЛАХІВ 
ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ 
ЗА ЗВІТНИЙ ТИЖДЕНЬ

За звітний тиждень не було зареєстровано спалахів інфекційних хвороб.
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ЗАХВОРЮВАНІСТЬ НА ГРИП 
ТА ГРВІ В УКРАЇНІ

• На звітному тижні на ГРВІ захворіло 40 535 людей, 40,9% з яких — діти віком до 17 
років.

• Інтенсивний показник захворюваності становить 106,0 на 100 000 населення, що на 
77,8% менше епідемічного порога по Україні.

• У країні не зафіксовано циркуляції вірусів грипу.
• За тиждень не надходило повідомлень про летальні випадки внаслідок грипу. Із 

початку епідемічного сезону від ускладнень захворювання померла 71 людина, що під-
тверджено методом ПЛР; жоден померлий не мав щеплення проти грипу.

• Упродовж звітного тижня проти грипу вакциновано 1 людину, а з початку епідеміч-
ного сезону щеплення зробили 238 034 особи.
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ІНШІ СИТУАЦІЇ

За звітний тиждень було зареєстровано:
• за результатами розгляду інтернет-повідомлень — отруєння чадним газом у Львівській 

(постраждали 4 дорослих), Полтавській (постраждали 4 дітей та 1 дорослий), Івано-Франківсь-
кій (постраждав 1 дорослий), Київській (постраждали 5 дорослих, один з яких помер), Запорізь-
кий (постраждали 2 дорослих, один з яких помер) областях.

За звітний тиждень не було зареєстровано випадків ботулізму та отруєння дикорослими 
грибами.
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СИГНАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ

31 грудня 2019 року Китай повідомив про випадки пневмонії невідомої етіології у м. Ухань, 
провінція Хубей. 9 січня 2020 року визначено збудника цього спалаху — новий коронавірус 
(SARS-CoV-2).

30 січня 2020 року ВООЗ визначила подію щодо випадків нової коронавірусної інфекції 
COVID-19 як надзвичайну ситуацію в секторі громадського здоров’я міжнародного значення.

3 березня 2020 року в Україні зафіксовано перший випадок нової коронавірусної інфекції у 
м. Чернівці.

11 березня 2020 року генеральний директор ВООЗ оголосив спалах COVID-19 глобальною 
пандемією.

Відповідно до нової редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року 
№ 211 (зі змінами від 22 квітня 2020 року № 291) до 11 травня 2020 року продовжено термін 
карантину та посилені обмежувальні заходи: припинення в’їзду на територію України для іно-
земців та осіб без громадянства, заборону залізничного, авіа- та автобусного міжміського та 
міжобласного пасажирського перевезення, роботи метрополітенів.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 № 338-р (зі змінами) запро-
ваджено режим надзвичайної ситуації по всій території України.

15 квітня 2020 року Кабінет Міністрів України під час чергового засідання підтримав закриття 
ще 10 пунктів пропуску автомобільного сполучення на Державному кордоні України відповід-
но до розпорядження Кабінету Міністрів від 13 березня 2020 року № 288-р (зі змінами).

Новою редакцією постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 (зі 
змінами від 22 квітня 2020 року № 291) уточнено категорії громадян віком 60 років і старше, 
які не підлягають самоізоляції, та затверджено Порядок проведення обов’язкової госпіталізації 
осіб, які здійснюють перетин державного кордону, до обсерваторів (ізоляторів).

26 квітня 2020 року Міністерство інфраструктури України анонсувало відновлення низки 
спеціальних рейсів до України для громадян, які хочуть повернутися додому з-за кордону з 
різних країн світу: Маямі, Гельсінкі, Неаполь, Стокгольм, Єреван, Париж, Ніцца, Софія, Ларна-
ка, Тель-Авів, Амстердам, Дюссельдорф, Цюрих, Лісабон, Женева, Дубай, Франкфурт, Прага, 
Мілан, Торонто, Осло, Аліканте, Ер-Ріяд, Бангкок, Пхукет, Балі.

Кабінет Міністрів України відповідно до Постанови від 24 квітня 2020 року № 309 створив 
міжвідомчу робочу групу з комплексного аналізу можливості ефективного реагування систе-
ми охорони здоров’я для протидії COVID-19.

З початку епідемії в Україні виявлено 25 489 підозрілих випадків гострої респіраторної хво-
роби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Cov-2, з них у 9 009 підтверджено захво-
рювання COVID-19 (показник захворюваності 21,5 на 100 000 населення), а 220 випадків — ле-
тальні (показник летальності — 2,4%).

Випадки підозри та підтвердження захворювання COVID-19 зареєстровано в усіх регіонах 
України. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та 
м. Севастополь відсутні.

Найбільшу загальну кількість підтверджених випадків COVID-19 зафіксовано в таких регіонах 
України: м. Київ (1 220), Чернівецька (1 375), Івано-Франківська (761), Тернопільська (612), Київсь-
ка (570), Рівненська (522) області.

У статево-віковій структурі осіб з підтвердженим захворюванням COVID-19 переважають 
жінки — 5 083 випадки (56,4%) та особи віком від 30 до 69 років (73,0%).
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Померли 220 людей (показник летальності — 2,4%). Переважна більшість померлих (71,4%) 
мала супутні серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання 
нирок та легень, а в декого було поєднання таких недуг.

На амбулаторному лікуванні перебуває 6 176 пацієнтів, з них 490 дітей та 1 455 медпраців-
ників. Усього потребували госпіталізації 2 833 особи, з них 124 дитини та 294 медики.

За оцінками ВООЗ та ECDC ризик розповсюдження цього штаму вірусу дуже високий на 
глобальному рівні. Ризик інфікування для населення країн Європи вважають помірним для за-
гальної популяції і дуже високим для літніх людей та осіб із хронічними захворюваннями.

Міністерство охорони здоров’я України (МОЗ) та Центр громадського здоров’я МОЗ України 
(ЦГЗ) вживають усіх належних заходів для мінімізації поширення в Україні вірусу SARS-CoV-2, 
що був виявлений у Китаї.

• Кабінет Міністрів України видав постанову від 24 квітня 2020 року, яка визначає 
правила та умови, за якими медичні працівники, залучені до боротьби з COVID-19, будуть 
отримувати підвищені зарплати, а заклади охорони здоров’я — оплату послуг через На-
ціональну службу здоров’я України: https://www.kmu.gov.ua/news/u-ramkah-programi-
medichnih-garantij-likarnyam-vidilyatimut-koshti-na-likuvannya-paciyentiv-z-covid-19.

• 22 квітня 2020 року набрала чинності постанова головного державного санітарного 
лікаря України про організацію заходів вакцинації в умовах пандемії нової коронавірусної 
інфекції COVID-19: https://moz.gov.ua/golovnij-derzhavnij-sanitarnij-likar-ukraini.

• МОЗ розглядає можливість регулярного профілактичного тестування на коронавірус 
усіх медичних працівників, які лікують хворих на COVID-19. Серед варіантів — тестування 
один раз на п’ять днів.

• 10 квітня 2020 року наказом МОЗ України № 852 внесено зміни до протоколу «На-
дання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)», зокрема, 
уточнено алгоритм застосування лікарських засобів, а також можливість застосовувати 
лікарський засіб фавіпіравір.

• 9 квітня 2020 року наказом МОЗ України № 827 внесено зміни до наказу від 28 бе-
резня 2020 року № 722 щодо Стандартів екстреної та медичної допомоги «Коронавірусна 
хвороба (COVID-19)».

• 6 квітня листом МОЗ № 05.1-08/9247/2-20 надано роз’яснення щодо розслідуван-
ня лабораторно підтверджених випадків інфікування COVID-19 медичних та інших праців-
ників, що пов’язані з виконанням професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику, як 
випадків гострого професійного захворювання відповідно до вимог Порядку розслідуван-
ня та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, за-
твердженого постановою КМУ від 17 квітня 2019 року № 337.

• Список та інформацію про забезпеченість необхідними ресурсами медичних за-
кладів, які боротимуться з коронавірусом в Україні, можна отримати за посиланням: https://
covid19.gov.ua/analitichni-paneli-dashbordy.

• Набрав чинності Закон України від 17 березня 2020 року № 530-ІХ «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і по-
ширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)».

• Наказом МОЗ України від 25 лютого 2020 року № 521 внесено зміну до Переліку осо-
бливо небезпечних, небезпечних інфекційних та паразитарних хвороб людини і носійства 
збудників цих хвороб, затвердженого наказом МОЗ України від 19 липня 1995 року № 133, 
— доповнено розділ «Особливо небезпечні інфекційні хвороби» пунктом 39 такого змісту: 
«39. COVID-19».
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• Працює гаряча лінія за номерами 0 800 505 840, (044) 294 64 87 для професійної 
допомоги лікарям — епідеміологам, клініцистам, спеціалістам із лабораторної діагностики. 
Водночас, будь-яка особа може звернутися із власними запитаннями щодо нового коро-
навірусу. Телефонні гарячі лінії працюють у регіонах.

• Усі оперативні дані, статистику, інструкції для всіх верств населення, які допоможуть 
уберегтися від коронавірусної інфекції, розміщено на офіційних каналах комунікації МОЗ та 
ЦГЗ: офіційні вебсайти МОЗ (http://www.moz.gov.ua/) та ЦГЗ (https://www.phc.org.ua/); офі-
ційні сторінки у Facebook МОЗ (https://www.facebook.com/moz.ukr/) та ЦГЗ (https://www.
facebook.com/phc.org.ua/); офіційний Telegram-канал МОЗ «Коронавірус_інфо» (https://t.
me/COVID19_Ukraine); Telegram-бот МОЗ із відповідями на найпоширеніші питання про ко-
ронавірус (https://t.me/COVID19_Ukraine_Bot); електронний ресурс Уряду України (http://
covid19.com.ua/); Viber-спільнота МОЗ «Коронавірус_інфо» (https://vb.me/covid19_ua).

• На платформі дистанційного навчання ЦГЗ відкрився актуальний курс, присвячений 
новому коронавірусу (COVID-19): https://bit.ly/3crm7ts. Інструкція з реєстрації на платфор-
мі: https://bit.ly/3c4oyCk.

• Центр громадського здоров’я розробив вебсайт (https://covid19.phc.org.ua) про нову 
коронавірусну інфекцію, на якому зібрано актуальну інформацію для фахівців медичної 
сфери.

• Національна служба здоров’я України запустила чат-бот з інструкціями щодо 
COVID-19 для лікарів, швидкої допомоги, місцевої влади та пацієнтів: https://nszu.gov.ua/
novini/chat-bot-z-instrukciyami-shchodo-covid-19-226.
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ПОВІДОМЛЕННЯ ММСП

Отримано повідомлення з інформаційного сайту ВООЗ щодо подій для національних ко-
ординаторів з питань ММСП (WHO Event Information Site for IHR National Focal Points).

ВООЗ про підтверджені випадки захворювання, спричиненого новим
коронавірусом SARS-CoV-2 у світі, станом на ранок 27 квітня 2020 року

У ситуаційному звіті для узгодженості ВООЗ зазначає лише кількість лабора-
торно підтверджених випадків.

Станом на 27 квітня 2020 року за даними ВООЗ у світі було зареєстровано 2 
971 831 лабораторно підтверджений випадок коронавірусної інфекції COVID-19, 
зокрема 206 553 летальні. Найбільше випадків зафіксовано у США — 965 933 (по-
мерло 54 877), Іспанії — 226 629 (померло 23 190), Італії — 197 675 (померло 26 
644), Франції — 162 220 (померло 22 890), Німеччині — 157 770 (померло 5 976), 
Великобританії — 154 037 (померло 20 795) У Китаї підтверджено 83 912 випадків 
захворювання (померло 4 637), у решті світу — 2 887 919 випадків у 213 країнах/
територіях/регіонах (201 916 летальних).

 

Країни з місцевим передаванням вірусу SARS-CoV-2, за даними ВООЗ на 10:00 
(UTC+1) 26 квітня: Австралія, Австрія, Азербайджан, Албанія, Алжир, Американські Вір-
гінські Острови, Ангілья, Андорра, Аргентина, Аруба, Афганістан, Багами, Бангладеш, 
Барбадос, Бахрейн, Беліз, Бельгія, Бермудські Острови, Білорусь, Болгарія, Болівія, 
Боснія і Герцеговина, Бразилія, Бруней, Буркіна-Фасо, Бурунді, Великобританія, Ве-
несуела, В’єтнам, Вірменія, Гана, Гаяна, Гваделупа, Гватемала, Гвінея, Гернсі, Гібралтар, 
Гондурас, Гренада, Греція, Грузія, Гуам, Данія, Демократична Республіка Конго, Джер-
сі, Джибуті, Домініканська Республіка, Еквадор, Екваторіальна Гвінея, Еритрея, Естонія, 
Ефіопія, Єгипет, Замбія, Зімбабве, Ізраїль, Індія, Індонезія, Ірак, Іран, Ірландія, Ісландія, 
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Іспанія, Італія, Йорданія, Кайманові Острови, Камбоджа, Камерун, Канада, Катар, Кенія, 
Киргизстан, Китай, Кіпр, Колумбія, Коста-Рика, Кот д’Івуар, Куба, Кувейт, Лаос, Латвія, 
Литва, Ліберія, Ліван, Люксембург, Маврикій, Мадагаскар, Майотта, Малаві, Малай-
зія, Малі, Мальдіви, Мальта, Марокко, Мартиніка, Мексика, Мозамбік, Монако, М’янма, 
Намібія, Непал, Нігер, Нігерія, Нідерланди, Німеччина, Нова Зеландія, Нова Каледонія, 
Норвегія, Об’єднані Арабські Емірати, Оман, Острів Мен, Пакистан, Палестина, Пана-
ма, Парагвай, Перу, Південно-Африканська Республіка, Північна Македонія, Північні 
Маріанські Острови, Польща, Португалія, Пуерто-Рико, Республіка Конго, Республіка 
Корея, Республіка Косово, Республіка Молдова, Республіка Фіджі, Реюньйон, Російсь-
ка Федерація, Руанда, Румунія, Сальвадор, Сан-Марино, Саудівська Аравія, Сенегал, 
Сент-Люсія, Сербія, Сирія, Сінгапур, Словаччина, Словенія, Сомалі, Співдружність 
Домініки, Сполучені Штати Америки, Судан, Суринам, Таїланд, Танзанія, Теркс і Кай-
кос, Того, Тринідад і Тобаго, Туніс, Туреччина, Уганда, Угорщина, Узбекистан, Україна, 
Уругвай, Фарери, Філіппіни, Фінляндія, Франція, Французька Гвіана, Французька Полі-
незія, Хорватія, Центральноафриканська Республіка, Чехія, Чилі, Чорногорія, Швей-
царія, Швеція, Шрі-Ланка, Ямайка, Японія, міжнародні перевезення (Diamond Princess).

Оцінка ВООЗ
Ризик цієї події дуже високий на глобальному рівні.

Стратегічні цілі реагування:
• припинення передавання нового коронавірусу від людини людині у Китаї, 

щоб запобігти експорту випадків з країни та подальшому передаванню від заве-
зених випадків, якщо вони сталися;

• виявлення, ізоляція і догляд за пацієнтами на ранній стадії, зокрема на-
дання оптимізованої допомоги інфікованим пацієнтам;

• виявлення та зменшення передавання від тваринного джерела;
• усунення критичних невідомих чинників, що стосуються клінічної тяж-

кості, ступеня передавання та інфекції, варіантів лікування та прискорення роз-
робки засобів діагностики, терапії та вакцин;

• поширення інформації про критичні ризики та події серед усіх спільнот і 
протидія дезінформації;

• мінімізація соціальних та економічних втрат через багатосекторальні пар-
тнерства;

• реалізація запобіжних заходів серед мандрівників, підвищення обізна-
ності населення про ризики.

ВООЗ наголосила, що хронічна глобальна нестача засобів особистого захи-
сту є однією з найактуальніших міжнародних загроз здатності рятувати життя.

Технічна консультація щодо спалаху COVID-19 — на вебсайті ВООЗ:   
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019.

Додаткові заходи в секторі громадського здоров’я у зв’язку зі спалахом нової 
коронавірусної інфекції (COVID-19) у світі, станом на 23 квітня 2020 року

Відповідно до ст. 43 Міжнародних медико-санітарних правил (International 
Health Regulations — IHR) у разі впровадження (задля охорони громадського 
здоров’я) державами-учасницями додаткових заходів, які значно заважають 

2



04071 Україна, м. Київ, вул. Ярославська, 41 +38 044 425 43 54 info@phc.org.ua

міжнародним перевезенням (відмова у в’їзді або виїзді міжнародних пасажирів, 
багажу, вантажів, контейнерів, транспортних засобів, товарів або затримка їх 
більш ніж на 24 години), вони зобов’язані подати ВООЗ обґрунтування протягом 
48 годин після початку реалізації таких заходів.

Станом на 23 квітня 2020 року 186 держав-учасниць надали ВООЗ офіційну 
інформацію про додаткові заходи в секторі громадського здоров’я. Розподіл за 
регіонами ВООЗ: AFR — 43; AMR — 33 (плюс одна заморська територія США у 
WPR); EMR — 19; EUR — 52; SEAR — 11; WPR — 27.

Регіон 
ВООЗ

Країни, які повідомляють про заходи 
станом на 23 квітня 2020 року

Усього

AFR
(країни 

Африки)

Ангола, Бенін, Ботсвана, Буркіна-Фасо, Габон, Гамбія, 
Гана, Гвінея, Гвінея-Бісау, Демократична Республіка Конго, 
Екваторіальна Гвінея, Есватіні, Ефіопія, Замбія, Зімбабве, 
Кабо-Верде, Камерун, Кенія, Коморські Острови, Конго, 
Кот д’Івуар, Лесото, Ліберія, Маврикій, Мавританія, 
Мадагаскар, Малаві, Малі, Мозамбік, Намібія, Нігер, 
Нігерія, Південно-Африканська Республіка, Сан-Томе 
і Принсіпі, Сейшельські Острови, Сенегал, Сьєрра-
Леоне, Танзанія, Того, Уганда, Центральноафриканська 
Республіка, Чад

43/47

AMR 
(країни 

Америки)

Антигуа і Барбуда, Аргентина, Багамські Острови, 
Барбадос, Беліз, Болівія, Бразилія, Венесуела, Гаїті, Гаяна, 
Гватемала, Гондурас, Гренада, Домініка, Домініканська 
Республіка, Еквадор, Канада, Колумбія, Коста-Ріка, Куба, 
Панама, Парагвай, Перу, Сальвадор, Сент-Вінсент і 
Гренадини, Сент-Кіттс і Невіс, Сент-Люсія, Суринам, 
Сполучені Штати Америки (включно з Американським 
Самоа та Північними Маріанськими Островами), Тринідад 
і Тобаго, Уругвай, Чилі, Ямайка

33/35

EMR
(країни 

Східного 
Середзем-

номор’я)

Афганістан, Бахрейн, Джибуті, Єгипет, Ірак, Іран, 
Йорданія, Катар, Кувейт, Ліван, Марокко, Об’єднані 
Арабські Емірати, Оман, Пакистан, Саудівська Аравія, 
Сирія, Сомалі, Судан, Туніс

19/21

EUR 
(країни 

Європи)

Австрія, Азербайджан, Албанія, Андорра, Бельгія, 
Білорусь, Болгарія, Боснія та Герцеговина, Ватикан, 
Вірменія, Греція, Грузія, Данія, Естонія, Ізраїль, Ірландія, 
Ісландія, Іспанія, Італія, Казахстан, Киргизстан, Кіпр, 
Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, 
Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Північна Македонія, 
Польща, Португалія, Російська Федерація, Румунія, Сан-
Марино, Сербія, Словаччина, Словенія, Таджикистан, 
Туреччина, Туркменістан, Угорщина, Узбекистан, Україна, 
Хорватія, Фінляндія, Франція (включно із Французькою 
Полінезією), Чехія, Чорногорія, Швейцарія, Швеція

53/55
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SEAR
(країни 

Південно-
Східної Азії)

Бангладеш, Бутан, Індія, Індонезія, Корейська Народно-
Демократична Республіка, Мальдіви, М’янма, Непал, 
Східний Тимор, Таїланд, Шрі-Ланка

11/11

WPR
(країни 

Західного 
Тихого 
океану)

Австралія, Бруней, Вануату, В’єтнам, Камбоджа, 
Китай (включно з Гонконгом), Кірібаті, Лаос, Малайзія, 
Маршаллові Острови, Мікронезія, Монголія, Науру, Ніуе, 
Нова Зеландія (включно з Токелау), Острови Кука, Палау, 
Папуа Нова Гвінея, Республіка Корея, Самоа, Сінгапур, 
Соломонові острови, Тонга, Тувалу, Фіджі, Філіппіни, 
Японія

27/27

Регіон 
ВООЗ

Країни, які повідомляють про заходи 
станом на 17 квітня 2020 року

Усього
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Станом на 23 квітня 2020 року 10 держав-учасниць не надали ВООЗ офіційну 
інформацію про додаткові заходи в секторі громадського здоров’я.

Регіони 
ВООЗ

Країни, які не повідомили про заходи станом 
на 23 квітня 2020 року

Усього

AFR Бурунді, Еритрея, Південний Судан, Руанда 4/47

AMR Мексика, Нікарагуа 2/35

EMR Ємен, Лівія 2/21

EUR Великобританія, Ліхтенштейн 2/55

SEAR — 0/11

WPR — 0/27

Детальніше про додаткові заходи по кожній країні:
• https://www.iatatravelcentre.com/international-travel-document-

news/1580226297.htm 
• http://tripadvisor.mfa.gov.ua/?p=1771.
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ІНФОРМАЦІЯ ЗА ДАНИМИ 
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СИСТЕМИ 
ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО НАГЛЯДУ 
(TESSY)

Оновлення інформації про випадки захворювання на нову коронавірусну ін-
фекцію (COVID-19) у світі та Європі станом на вечір 26 квітня 2020 року

За даними Європейського центру профілактики та контролю захворювань, 
з 31 грудня 2019 року і станом на вечір 26 квітня 2020 року повідомлено про 
2 844 712 випадків захворювання на нову коронавірусну інфекцію (COVID-19), 
зокрема 201 315 летальних випадків.

Випадки захворювання у різних регіонах
Африка: 30 316 випадків; п’ять країн, які повідомляють про більшість випад-

ків, — Південно-Африканська Республіка (4 361), Єгипет (4 319), Марокко (3 
897), Алжир (3 256) та Камерун (1 518).

Азія: 456 350 випадків; п’ять країн, які повідомляють про більшість випадків, 
— Туреччина (107 773), Іран (89 328), Китай (83 909), Індія (26 496) та Саудівська 
Аравія (16 299).

Америка: 1 134 686 випадків; п’ять країн, які повідомляють про більшість 
випадків, — США (939 053), Бразилія (58 509), Канада (45 341), Перу (25 331) та 
Мексика (13 842).

Європа: 1 214 584 випадки; п’ять країн, які повідомляють про більшість ви-
падків, — Іспанія (219 764), Італія (195 351), Німеччина (154 175), Великобританія 
(148 377) та Франція (124 114).

Океанія: 8 080 випадків; п’ять країн, які повідомляють про більшість випад-
ків, — Австралія (6 703), Нова Зеландія (1 121), Гуам (141), Французька Полінезія 
(57) та Фіджі (18).

Інше: міжнародні перевезення — Японія (696).
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Летальні випадки у різних регіонах
Африка: 1 382 летальні випадки; п’ять країн, які повідомляють про найбіль-

шу кількість, — Алжир (419), Єгипет (307), Марокко (159), Південно-Африкансь-
ка Республіка (86) та Камерун (53).

Азія: 16 865 летальних випадків; п’ять країн, які повідомляють про найбільшу кіль-
кість, — Іран (5 650), Китай (4 636), Туреччина (2 706), Індія (824) та Індонезія (720).

Америка: 63 649 летальних випадків; п’ять країн, які повідомляють про най-
більшу кількість, — США (53 189), Бразилія (4 016), Канада (2 465), Мексика (1 
305) та Перу (700).

Європа: 119 306 летальних випадків; п’ять країн, які повідомляють про най-
більшу кількість, — Італія (26 384), Франція (22 614), Іспанія (22 524), Великобри-
танія (20 319) та Бельгія (6 917).

Океанія: 106 летальних випадків; п’ять країн, які повідомляють про найбіль-
шу кількість, — Австралія (81), Нова Зеландія (18), Гуам (5) та Північні Маріанські 
Острови (2).

Інше: зафіксовано 7 летальних випадків на міжнародних перевезеннях у 
Японії.

Станом на 26 квітня 2020 року в Європі зареєстровано 1 070 956 випадків 
захворювання: Іспанія (219 764), Італія (195 351), Німеччина (154 175), Велико-
британія (148 377), Франція (124 114), Бельгія (45 325), Нідерланди (37 190), Пор-
тугалія (23 392), Ірландія (18 561), Швеція (18 177), Австрія (15 134), Польща (11 
273), Румунія (10 635), Данія (8 445), Норвегія (7 467), Чехія (7 352), Фінляндія 
(4 475), Люксембург (3 711), Греція (2 506), Угорщина (2 500), Хорватія (2 016), 
Ісландія (1 790), Естонія (1 635), Литва (1 438), Словенія (1 388), Словаччина (1 
373), Болгарія (1 247), Кіпр (810), Латвія (804), Мальта (448) і Ліхтенштейн (83).

Станом на 26 квітня 2020 року в Європі зафіксовано 116 417 летальних ви-
падків: Італія (26 384), Франція (22 614), Іспанія (22 524), Великобританія (20 
319), Бельгія (6 917), Німеччина (5 640), Нідерланди (4 409), Швеція (2 192), Ір-
ландія (1 063), Португалія (880), Румунія (575), Австрія (536), Польща (524), Данія 
(418), Угорщина (272), Чехія (218), Норвегія (193), Фінляндія (186), Греція (130), 
Люксембург (85), Словенія (81), Болгарія (55), Хорватія (54), Естонія (46), Литва 
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(41), Кіпр (17), Словаччина (17), Латвія (12), Ісландія (10), Мальта (4) і Ліхтенштейн (1).
Серед європейських країн найбільше випадків COVID-19 зареєстровано в 

Іспанії — 219 764 (померло 22 524), Італії — 195 351 (померло 26 384), Німеччині 
— 154 175 (померло 5 640), Великобританії — 148 377 (померло 20 319), Франції 
— 124 114 (померло 22 614).

Оцінка ризиків за даними ECDC:
• ризик, пов’язаний з інфікуванням COVID-19 для людей у Європі, є помір-

ним для загальної популяції і дуже високим для літніх людей та осіб із хронічни-
ми захворюваннями;

• ризик виникнення важких випадків COVID-19 є низьким для загальної по-
пуляції в районах, де вживають відповідних заходів фізичного дистанціювання 
та/або де зберігається низькій рівень місцевого передавання;

• ризик виникнення важких захворювань у країнах Європи є помірним для 
населення у районах, де не вживають відповідних заходів фізичного дистанцію-
вання та/або де швидкість місцевого передавання висока і воно триває (5 країн, 
зокрема Іспанія, що демонструють чітку тенденцію до зменшення захворюва-
ності, досі мають 14-денну захворюваність понад 100 випадків на 100 000 насе-
лення, тобто у цих країнах реалізовані обмежувальні заходи ще не мають бажа-
ного ефекту, — за таких умов імовірність зараження COVID-19 дуже висока);

• аналіз даних TESSy показує, що ризик госпіталізації швидко зростає вже з 
30-річного віку, а ризик смерті збільшується з 50-річного віку, хоча госпіталізації 
та летальні випадки стосуються передусім найстарших вікових груп (специфіч-
ного лікування COVID-19 нема, однак рання підтримувальна терапія може по-
кращити результати);

• ризик перевищення можливостей системи охорони здоров’я у Європі в 
найближчі тижні оцінюють від високого до дуже високого;
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• ризик передавання COVID-19 у медичних та соціальних закладах із вели-
кою кількістю уразливого населення дуже високий (гігієна рук та використання 
засобів індивідуального захисту для відвідувачів мінімізує ризик появи захво-
рювань, натомість значна частка безсимптомних випадків серед персоналу, на-
явність персоналу, що працює в кількох закладах, відсутність засобів індивіду-
ального захисту для персоналу, а також недостатня підготовка співробітників 
сприяє поширенню захворювання);

• ризик відновлення тривалого місцевого передавання в найближчі тижні 
як наслідок поетапної відмови від політики «перебування вдома» та коригуван-
ня заходів фізичного дистанціювання є помірним, якщо заходи припиняють по-
ступово та супроводжують ефективними системами моніторингу із можливі-
стю повторного запровадження таких заходів за потреби, і дуже високим, якщо 
заходи будуть поетапно припиняти без відповідних систем та можливостей, — 
тоді ймовірне швидке зростання захворюваності та смертності населення.

Технічна консультація доступна на вебсайті ECDC: https://www.ecdc.europa.
eu/en/novel-coronavirus-china.

Оновлення інформації щодо спалаху хвороби, спричиненої вірусом Ебола 
(ХСВЕ), в Демократичній Республіці Конго (ДРК)

У липні 2019 року ВООЗ оголосила спалах хвороби, спричиненої вірусом Ебо-
ла, в Демократичній Республіці Конго надзвичайною ситуацію міжнародного зна-
чення для громадського здоров’я (PHEIC).

У 2020 році відбувся значний спад кількості випадків. З 17 лютого по 9 квітня 
2020 року не зареєстровано жодного підтвердженого випадку ХСВЕ.

З 10 по 21 квітня 2020 року в ДРК було зафіксовано 6 нових підтверджених ви-
падків захворювання (4 летальні) у провінції Північне Ківу. Лабораторне секвену-
вання вірусу Ебола від хворих показало зв’язок цих випадків зі спалахом у липні 
2019 року, що свідчить про стійке джерело інфекції.

Після реєстрації нових випадків у м. Бені, 14 квітня 2020 року Комітет з надзви-
чайних ситуацій ВООЗ визначив, що ця подія все ще є надзвичайною ситуацією 
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міжнародного значення, яка вимагає міжнародної координації та підтримки.
З 1 серпня 2018 року та станом на 23 квітня 2020 було зареєстровано загалом 

3 461 випадок ХСВЕ, зокрема 3 316 підтверджених та 145 ймовірних, з яких 2 279 
— летальні випадки. Із загальної кількості підтверджених та ймовірних випадків 
56% (1 943) — жінки, 28% (983) — діти віком менше 18 років, а 5% (171) — медичні 
працівники. Станом на 21 квітня загалом 1 169 випадків одужали.

Оцінка ECDC
Впровадження заходів реагування залишається складним через тривалу гу-

манітарну кризу, нестабільну ситуацію з безпекою внаслідок збройного конфлік-
ту та недовіру населення до медичних груп реагування.

Оцінка ВООЗ
Станом на 23 квітня 2020 року ризик поширення на національному та регіо-

нальному рівнях є помірним, на глобальному рівні — залишається низьким (https://
www.who.int/csr/don/23-April-2020-ebola-drc/en/).

ВООЗ не рекомендує застосовувати будь-які обмеження подорожей або тор-
гівлі щодо Демократичної Республіки Конго на підставі наявної інформації про цю 
подію.

Щодо подальшого розповсюдження, перекладу або копії змісту звертайтеся 
за адресою: info@phc.org.ua


