Міністерство охорони здоров’я
федеральної землі Баварія

COVID-19
Контакт із інфікованою особою — що робити?
Пандемія коронавірусу викликає занепокоєння у всьому
світі. У багатьох випадках коронавірусна інфекція
SARS-CoV-2, відома під назвою COVID-19, протікає
легко, нагадуючи застуду з кашлем, підвищенням
температури, головним болем, болями в тілі чи нежитем,
нерідко вона викликає також втрату нюху і смаку. Іноді
ознаки захворювання відсутні (безсимптомний перебіг).
Однак іноді зустрічається складний перебіг
захворювання. До групи підвищеного ризику відносяться
в першу чергу невакциновані особи з серйозними
хронічними захворюваннями. Ключову роль у
попередженні розповсюдження вірусу та розриві
ланцюгів зараження відіграє ваше відповідальне
ставлення.

В яких випадках існує ризик зараження
коронавірусом SARS-CoV-2?
Ризик зараження існує, якщо ви були в тісному контакті
з інфікованою особою, особливо
— протягом 2 днів до появи у хворого симптомів
інфекції,
— протягом усього періоду, коли хворий мав
симптоми захворювання,
— протягом 2 днів до здачі хворим позитивного
тесту, якщо у нього відсутні симптоми захворювання.
«Тісним контактом» вважається, наприклад, перебування на відстані до 1,5 метра від хворого протягом більш
ніж 10 хвилин, якщо впродовж цього часу хворий і контактна особа належним чином не користувалися медичною маскою для обличчя або маскою FFP2. Розмова
між хворим та контактною особою завжди вважається
«тісним контактом», незалежно від того, скільки часу
вона тривала, якщо обидва під час розмови не одягнули захисну маску.

Додаткова інформація про COVID-19:
Гаряча лінія щодо коронавірусу Державного управління охорони здоров’я та безпечності харчових
продуктів (LGL)
+49 (0)9131 / 6808 5101
www.bayern.de: «Коронавірус — коротко про
найважливіше»
www.stmgp.bayern.de/coronavirus, інформаційна
сторінка Міністерства охорони здоров’я федеральної
землі Баварія
https://s.bayern.de/kontaktperson

Чи зв’яжеться зі мною департамент охорони
здоров’я?
Загальний обов’язковий карантин для близьких
контактних осіб скасовано. Проте в окремих випадках
відповідальний районний адміністративний орган все
одно може видавати розпорядження про карантин.
Для всіх, хто мав контакти із інфікованою особою,
тепер діє правило: Необхідно бути відповідальними!

Будьте відповідальними!
Рекомендації щодо правил поведінки
Кожен, хто контактував з інфікованою особою в період,
коли існував ризик зараження, повинен на протязі
5 днів дотримуватися таких правил:

X Обмежити контакти з іншими людьми,
передусім з тими, хто входить до груп ризику і може
важко переносити COVID-19. Працювати, по можливості, вдома.
X Формула ДГМ+Д+П (AHA+A+L): тримайте дистанцію,
дотримуйтесь правил гігієни, носіть маску в повсякденному житті (найвищий рівень безпеки забезпечує
маска FFP2!) та провітрюйте приміщення.
X Добровільне щоденне тестування: після контакту з
інфікованою особою на протязі 5 днів.
X Самоспостереження: слідкуйте за симптомами,
характерними для захворювання на коронавірус.
X Якщо з’явилися симптоми: Негайна самоізоляція,
консультація з лікарем.

Рекомендації для тих, хто працює з людьми із
групи ризику
Кожному, хто працює в лікарні, будинку престарілих,
або в амбулаторній службі догляду, тобто має багато
контактів з людьми, що мають особливо високий ризик
важкого перебігу COVID-19, на додаток до загальних
правил рекомендується кожного робочого дня перед
початком роботи, по п’ятий день включно після контакту з інфікованою особою, проходити тестування — з
використанням тесту на антиген або тесту на нуклеїнову кислоту. Це допоможе попередити можливість
розповсюдження інфекції в групі ризику.

Бережіть своє
здоров’я!
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