
 За даними Всесвітньої 

організації охорони здоров'я, 

влада Китаю виявили раніше 

невідомий коронавірус.  

Новий штам коронавірусу поки 

відомий під назвою 2019-nCOV. Спалах 

пневмонії, викликаної цим досі невідомим збудником, 

зафіксували в китайському місті Ухань у грудні 2019 

року.  

Багато людей, яких вразив вірус, працювали чи 

відвідували ринок в Ухані. Китайські продуктові ринки, 

так звані wet markets (мокрі ринки) — це скупчення 

живих і вбитих тварин, птахів, продавців і туристів. За 

таких умов вірусу зручно поширюватися поміж тушами, 

тваринами і людьми. 

Новий коронавірус відрізняється від збудника грипу, 

пташиного грипу, аденовірусної інфекції, важкого 

гострого респіраторного синдрому (SARS-CoV), 

близькосхідного респіраторного синдрому (MERS-CoV) 

та інших поширених захворювань органів дихання. 

Вірус викликає пневмонію з такими симптомами як 

кашель, лихоманка та утруднення дихання. Експерти 

вважають, що інкубаційний період триває близько двох 

тижнів. 

У хворих відзначається висока температура і 

симптоми ураження легень. 

Вірус може викликати легке або важке 

захворювання, в деяких випадках він може призвести до 

летального кінця. 

Коронавіруси є великим сімейством вірусів, 

здатних викликати різні хвороби у людей - від звичайної 

застуди до ВГРС - важкого гострого респіраторного 

синдрому. Віруси з цього сімейства викликають також 

ряд хвороб тварин. 

Зараз вакцини проти коронавірусів не існує. 

Повідомляють, що вакцина проти нового штаму 2019-

nCOV поки на ранній стадії розробки.  

ЩОБ ЗАХИСТИТИ СЕБЕ ВІД  

ЗАХВОРЮВАННЯ:  

 часто та ретельно мийте руки милом і водою або 

обробляйте їх спиртовими засобами для миття рук; 

 не торкайтесь очей, носа та рота брудними руками; 

 уникайте тісного контакту з хворими людьми;  

 уникайте споживання сирих або недостатньо 

оброблених продуктів тваринного походження. 

Потрібно належним чином термічно обробляти сире 

м’ясо, м’ясні субпродукти, молоко та слідувати 

належним практикам приготування харчових 

продуктів. 



ЯКЩО У ВАС Є СИМПТОМИ ГОСТРОЇ 

РЕСПІРАТОРНОЇ ІНФЕКЦІЇ, АБИ ЗАПОБІГТИ 

ЗАРАЖЕННЮ ІНШИХ: 

 якщо захворіли, залишайтеся вдома; 

 уникайте тісного контакту з іншими людьми; 

 прикривайте рот і ніс серветками під час кашлю і 

чхання, а опісля ретельно мийте руки; 

 провітрюйте приміщення та дезінфікуйте поверхні. 

ЛЮДЯМ, ЯКІ ЗАРАЗ ЗНАХОДЯТЬСЯ ПОБЛИЗУ ЗОНИ 

РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ВІРУСУ, РАДЯТЬ: 

 підтримувати гігієну рук; 

 уникати відвідування ринків тварин та птахів; 

 уникати відвідування хворих; 

 звернутися до лікаря у разі появи симптомів -

кашлю, лихоманки чи труднощів з диханням. 

Дотримання цих елементарних правил суттєво

підвищує Ваші шанси уникнути небезпечного 

захворювання і здатне зберегти життя Вам і людям, що 

знаходяться поруч з Вами. 

БУДЬТЕ ЗДОРОВІ! 

Центр Здоров’я  

КНП «ВОСКДРЗН ВОР» 


