COVID-19

Міністерство охорони здоров’я
федеральної землі Баварія

Самоізоляція при позитивному експрес-тесті на визначення антигена коронавірусу,
який проводиться спеціалістами або уповноваженими третіми сторонами
Додаткова інформація до розпорядження Міністерства охорони здоров’я
Баварії федеральної землі Баварія від 12 квітня 2022 р., Az. G51v-G8000-2022/44-242,
змінено оголошенням від 29 червня 2022 р., Az. GCRASa-G8000-2022/44-317
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 самоізоляція.

Обов’язкова самоізоляція
До всіх осіб, які отримали позитивний результат
експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу
SARS-CoV-2, застосовуються такі правила: На основі
державного розпорядження такі особи повинні негайно
перейти на самоізоляцію. Для підтвердження
результату експрес-тесту негайно запишіться на здачу
тесту для виявлення нуклеїнової кислоти, наприклад,
ПЛР-тесту.
Обов’язкова самоізоляція та пов’язані з нею правила
викладені в загальній постанові Державного
міністерства Баварії з охорони здоров’я та догляду про
виконання Закону про захист від інфекційних
захворювань (IfSG), резолютивну частину якого ви
отримали разом із цією інформацією.
Самоізоляція завершується після отримання
негативного результату тесту на нуклеїнову кислоту.
При позитивному результаті тесту на нуклеїнову
кислоту або відсутності результату самоізоляцію можна
завершити через 5 днів без заключного тесту, якщо на
протязі не менше 48 годин були відсутні будь-які
прояви захворювання (відсутність симптомів). Якщо на
п’ятий день протягом останніх 48 годин проявлялись
симптоми, самоізоляція продовжується. Вона
закінчується лише тоді, коли симптоми відсутні
протягом щонайменше 48 годин, але не пізніше десяти
днів після першого виявлення збудника за допомогою
сертифікованого тесту на антиген або ПЛР.

Важлива інформація щодо правил поведінки
та гігієни
X Де проходить самоізоляція?
Самоізоляція має проходити в житловому приміщенні або іншій ізольованій частині будівлі; більшість людей обирає для цієї мети власне помешкання. Під час самоізоляції заборонено залишати
це приміщення. Однак дозволено час від часу
наодинці виходити на балкон, терасу або у власний
сад, якщо він безпосередньо прилягає до будинку і
не є громадською зоною.
X На шляху до пункту здачі ПЛР-тесту:
Тест на виявлення нуклеїнової кислоти, наприклад,
ПЛР-тест, вважається найбільш надійним методом
виявлення коронавірусної інфекції. Тому його
застосовують для підтвердження результату
експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу. Ви можете вийти зі свого помешкання для здачі
тесту на нуклеїнову кислоту. Важливо максимально
зменшити контакти з іншими людьми на шляху до
пункту здачі тесту. Під час перебування поза своїм
помешканням одягніть маску FFP2.
X Підтримка ззовні:
Попросіть родичів, друзів чи знайомих, які не
живуть разом з вами, допомогти вам, наприклад, з
покупками та іншими важливими речами. Також по
всій країні існує широка мережа волонтерських
організацій, що надають такі послуги. Контактні дані
багатьох із них опубліковані в Інтернеті; також їх
може надати муніципалітет чи департамент охорони здоров’я за місцем вашого проживання.
X У разі погіршення стану вашого здоров’я під час
самоізоляції або якщо вам знадобиться інша
медична допомога, зверніться до свого сімейного
лікаря, в службу чергових лікарів Баварської асоціації
лікарів обов’язкового медичного страхування
(Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigung
Bayerns) за номером 116 117 або викличте швидку
допомогу. Під час телефонної розмови обов’язково
повідомте, що ви перебуваєте на самоізоляції, тому
що у вас є підозра на інфікування COVID-19. Проінформуйте також департамент охорони здоров’я.

Яких правил слід дотримуватися під час
самоізоляції?
Під час самоізоляції важливо триматися якомога
далі від інших співмешканців, навіть якщо ви не
відчуваєте симптомів хвороби. Це означає передусім...

X Якомога менше контактів:
Скоротіть кількість контактів зі співмешканцями і
дотримуйтесь дистанції не менш ніж 1,5 метра.
Зустрічі мають бути якомога коротшими, під час них
усі повинні використовувати захисні маски для рота
й носа.
X Ви також повинні утримуватися від контактів з
людьми, які не є вашими співмешканцями, наприклад, з листоношами, кур’єрами, сусідами, друзями
чи знайомими. Попросіть їх залишати доставлені
речі перед входом.
X Спіть в окремій кімнаті, вдень також залишайтесь в
окремому приміщенні. Приміщеннями загального
користування, такими як кухня та ванна кімната,
користуйтесь у різний час, не їжте разом. Важлива
інформація: Добре провітрюйте всі приміщення!
X Самоізоляцію особливо важко переносять діти;
для них правила необхідно коригувати з урахуванням віку. Департамент охорони здоров’я радить
сім’ям, як краще організувати самоізоляцію, щоб
діти та батьки могли добре пережити цей час разом.
X Ретельне очищення: Якщо ванна кімната, туалет
або кухня використовуються спільно, контактні
поверхні після використання необхідно ретельно
очищувати. Для цього достатньо звичайних побутових засобів для чищення. Кожен мешканець повинен мати свої рушники, їх потрібно регулярно
міняти і прати. Не користуйтесь разом з іншими
індивідуальними предметами побуту, такими як
посуд та одяг.

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
Загальне розпорядження адміністративних
органів про самоізоляцію з перекладами та
доступними роз’ясненнями можна знайти на
нашому веб-сайті https://www.stmgp.bayern.de/
coronavirus/rechtsgrundlagen/#AV-Isolation

Що потрібно знати вашій родині та іншим
співмешканцям?
X Родичі та інші особи, які проживають разом з вами
у вашому помешканні під час ізоляції, повинні бути
здоровими та без хронічних захворювань. У цьому
помешканні в цей час не повинні перебувати люди
похилого віку та люди з такими факторами ризику,
як хронічні захворювання або ослаблена імунна
система.
X Слідкуйте за виникненням симптомів коронавірусу, мінімізуйте контакти:
До усіх, хто живе разом з осою з підозрою на
інфікування коронавірусом на основі позитивного
результату експрес-тесту застосовуються такі
правила: Проявляйте особисту відповідальність!
Якщо існує ризик зараження, слід скоротити власні
контакти, уважно дотримуватися правил гігієни,
стежити за симптомами захворювання та робити
тести.

Важливі правила гігієни
X Гігієна при кашлі та чханні
Тримайте максимальну дистанцію, відвертайтеся
від інших людей, кашляйте та чхайте в згин ліктя
або в одноразову серветку, використану серветку
одразу ж викидайте в пакет для сміття, що закривається.
X Гігієна рук
Утримайтеся від рукостискання, не тримайтесь за
руки з іншими людьми. Регулярно мийте руки,
ретельно намилюючи їх протягом щонайменше
20–30 секунд, зокрема:
після сякання носа, чхання або кашлю,
перед приготуванням їжі,
перед споживанням їжі,
після відвідування туалету,
щоразу, коли ваші руки помітно забруднені,
а також до та після кожного контакту з іншими
людьми,
— особливо після кожного контакту з хворою
людиною чи її найближчим оточенням.
—
—
—
—
—
—

Для знешкодження невидимих забруднень ви можете
використовувати спиртові дезінфекційні засоби для
рук. Оберіть дезінфекційний засіб з належним маркуванням: «обмежена противірусна дія», «обмежена
противірусна дія ПЛЮС» або «повна противірусна дія».

Бережіть своє здоров’я!
Інформація станом на:
29 червня 2022 року

