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    ЗУПИНИМО COVID 
     

Коронавірус: Найважливіша інформація  

Зараження коронавірусом у невакцинованих та осіб, що належать до категорій 

особливо високого ризику, може призвести до захворювання з тяжким перебігом. 

Проте, існують заходи стосовно поведінки, за допомогою яких можна ефективно 

захистити себе та інших людей від зараження.  

 

Зауважте: За визначення заходів відповідають кантони. Отже дізнайтеся у 

компетентних кантональних органів про можливі наявні правила. Інформація, що 

міститься у цьому бюлетені, є базовою і не описує національні правила.  

 

1. Шляхи передачі коронавірусу 

Вірус найчастіше передається під час тісного, тривалого контакту між людьми. Іншими 

словами, коли Ви без захисту тримаєтеся на відстані менше 1,5 метри від інфікованої 

людини. Це може відбуватися таким чином:  

– Повітряно-крапельним шляхом: Коли інфікована людина дихає, розмовляє, чхає 

або кашляє, краплинки вологи, що містять вірус, можуть потрапити безпосередньо 

на слизові оболонки (носа, рота або очей) інших людей, які знаходяться поблизу. 

– Повітряним шляхом: Передача також може відбуватися через дуже дрібні 

крапельки (аерозолі). Аерозольна передача можлива як на короткі, так і на великі 

відстані. Такий тип передачі відбувається переважно в невеликих і погано 

вентильованих приміщеннях, де аерозолі можуть накопичуватися протягом 

тривалого часу. 

– Через дотик до поверхонь та рук: Коли краплі вологи з інфекцією потрапляють 

на різні поверхні, інша людина може заразитися, торкнувшись рукою цих крапель, а 

потім свого рота, носа чи очей.  

 

Важливо: Ви можете заразити інших людей, при цьому не помічаючи у себе жодних 

симптомів. Це пояснюється тим, що інфікована людина є заразною, починаючи за 2 дні 

до появи симптомів і до 10 днів після їх появи. У разі серйозного перебігу захворювання 

заразність може тривати довше. 
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2. Симптоми COVID-19 

Поширеними є такі симптоми:  

− біль у горлі 

− кашель (переважно сухий) 

− задуха 

− грудний біль  

− висока температура 

− раптова втрата нюху та/або смаку 

− головний біль 

− загальна слабкість, погане самопочуття 

− біль у м’язах 

− застуда 

− шлунково-кишкові симптоми (нудота, блювання, діарея, біль у животі) 

− висипи на шкірі 

 

Симптоми COVID-19 можуть бути дуже різними і є схожими на симптоми застуди. 

Навіть нежить може свідчити про інфекцію. Симптоми можуть мати також і слабкий 

прояв. Окрім того, можливі такі ускладнення, як пневмонія.  

 

Якщо Ви відчуваєте, що захворіли, Вам необхідно залишатися вдома. Вам слід уникати 

або скоротити контакти, особливо якщо це стосується людей, що належать до категорій 

особливо високого ризику (Розділ 6). Носіння маски за межами дому має сенс. 

 

3. «Так ми захистимо себе» – основні принципи.  

 Рекомендуємо зробити щеплення від коронавірусу. Вакцинація є 
найкращим захистом від тяжкого перебігу захворювання на COVID-19 та 
можливих довгострокових наслідків. Див. Розділ 7. 

 

Ви можете продовжувати носити маски, якщо хочете. Маски захищають 
вас та інших людей від інфекції. Зокрема, якщо у Вас є симптоми, маски 
захищають від подальшої передачі вірусів. 

 

Кашляйте або чхайте в паперову серветку або згин ліктя. Використовуйте 
паперові серветки лише один раз. 

 

Провітрювання зменшує концентрацію коронавірусів у приміщенні та 
дозволяє знизити ризик передачі вірусу. Тому, ми рекомендуємо дуже 
добре провітрювати приміщення, в яких перебувають люди із різних 
сімей. Якщо температура дозволяє, Ви можете залишити вікна 
відкритими на більш тривалий період часу. 

 

Регулярно мийте руки або дезінфікуйте їх спиртовими дезінфекційними 
засобами для рук. Дотримуючись цього базового принципу можна також 
захистити себе та інших людей від багатьох інших збудників (як-от 
збудників грипу, вірусів застуди), які можуть викликати нежить або 
кашель. 
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4. Тестування  

Якщо у Вас є один або кілька симптомів COVID-19 (див. Розділ 2), це може 

означати, що Ви інфіковані коронавірусом. 

Якщо Ви відчуваєте симптоми або бажаєте захистити себе чи інших осіб, Ви 

можете також за власний кошт пройти тестування. З 1 січня 2023 року федеральний 

уряд більше не оплачує витрати на тестування. 

 

Якщо Ви належите до категорії людей особливо високого ризику, зверніться до свого 

лікаря-спеціаліста. Якщо потрібне лікування від Covid-19 на ранній стадії антивірусними 

препаратами, обов’язкове медичне страхування покриває витрати на тестування. 

Зверніть увагу: страхову франшизу та власну частку у медичних послугах Ви повинні 

сплачувати самостійно, як завжди. 

 

Докладніша інформація знаходиться на сторінці «Захист від грипу». 

 

Перелік місць, де можна пройти тестування, можна знайти на сайті 

www.bag.admin.ch/testing#197439718.  

 

5. Особи, які належать до категорії особливо високого ризику 

Для деяких людей зараження коронавірусом є небезпечним. Ці люди можуть тяжко 

захворіти або померти. До категорії особливо високого ризику входять такі особи: 

– Люди похилого віку: Ризик важкого перебігу при зараженні новим коронавірусом 

зростає з віком. З 50 років збільшуються показники госпіталізації. Існуючі 

захворювання також підвищують ризик. 

– Вагітні жінки 

– Дорослі з синдромом Дауна 

– Дорослі з певними формами таких хронічних захворювань:  

- гіпертонія 

- серцево-судинні захворювання 

- діабет 

- легеневі та респіраторні захворювання 

- захворювання та терапії, які послаблюють імунну систему 

- рак 

- значне ожиріння (ІМТ 35 і вище) 

- хронічна ниркова недостатність 

- цироз печінки 

 

Якщо Ви належите до цих людей і маєте симптоми захворювання, зверніться до свого 

лікаря-спеціаліста. 

 

Якщо Ви не впевнені, чи належите Ви до категорії людей особливо високого ризику, 

зверніться до лікаря. 

 

6. Вакцинація 

У Швейцарії можна зробити щеплення від COVID-19. Зокрема особам, які відносяться 

до категорії особливо високого ризику (див. розділ 6), ми рекомендуємо зробити 

бустерну вакцинацію взимку 2022/2023 року. Також усі інші особи у віці 16 років і більше 

можуть пройти вакцинацію. Бустерна вакцинація рекомендується всім особам, які 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/strategie-und-politik/kampagnen/impfen-gegen-grippe.html
https://www.bag.admin.ch/testing#197439718
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бажають дещо знизити власний ризик інфікування з професійних і/або особистих 

причин. Додатково можна також пройти вакцинацію від грипу. 

 

Швейцарський Інститут лікарських препаратів «Swissmedic» уважно дослідив вакцини 

проти COVID-19 та видав дозвіл на їхнє застосування. Ці вакцини безпечні та 

ефективні. 

 
Однак побічні ефекти можливі від будь-якої вакцинації. Отримана наразі інформація 
свідчить про те, що ризик серйозних побічних ефектів після вакцинації проти COVID-19 
набагато нижчий, ніж ризик серйозно захворіти після зараження коронавірусом. 
 

За вакцинацію відповідають кантони. Інформацію про те, коли і де можна зробити 

щеплення та як записатися, можна отримати в органах влади Вашого кантону 

(www.foph-coronavirus.ch/cantons). Національна інформаційна лінія з питань вакцинації 

від COVID-19 (+41 58 377 88 92, щодня з 6:00 до 23:00) також надає інформацію про те, 

який орган у Вашому кантоні відповідає за вакцинацію. Ви можете попросити також і 

лікаря або довірену особу записати Вас на вакцинацію. 

 

Вакцинація проти COVID-19 є добровільною та безкоштовною для всіх, хто проживає у 

Швейцарії. 

 

Додаткову інформацію про вакцинацію можна знайти в інформаційних бюлетенях за 

посиланням www.bag.admin.ch/migration-covid-en. 

 

Щодо вакцинації проти COVID-19 поширюється певна дезінформація. У цих відео 

представлені найпоширеніші міфи про вакцинацію та пояснюється, чому вони не 

відповідають дійсності. 

 

7. Як отримати допомогу  

Веб-платформа migesplus.ch: На цій платформі надається багато докладної 

інформації про COVID-19. Інформація перекладена багатьма мовами: 

www.migesplus.ch/en/topics/coronavirus-covid-19 

 

Перекладачі: Від самого початку попросіть про надання перекладача, якщо Ви не 

можете спілкуватися в лікарні. Послуги перекладу також доступні по телефону. Якщо 

залучають професійних перекладачів, Вам не потрібно брати з собою Ваших родичів 

для перекладу, тому вони будуть захищені від зараження. У разі медичних втручань, Ви 

маєте право на розуміння того, що відбувається, і на те, щоб зрозуміли Вас. 

 

 

Важливі номери телефонів та адреси електронної пошти 

– Якщо Ви відчуваєте загрозу вдома, Ви можете отримати анонімну допомогу та 

захист за посиланнями www.opferhilfe-schweiz.ch (німецька) / www.aide-aux-

victimes.ch (французька) / www.aiuto-alle-vittime.ch (італійська). У екстрених 

випадках телефонуйте до поліції за номером 117. 

– До служби швидкої допомоги можна зателефонувати за номером 144. Ця послуга 

доступна цілодобово по всій Швейцарії для надання невідкладної медичної 

допомоги.  

– Інфолінія для запитань щодо нового коронавірусу: Зателефонувавши за номером 

058 463 00 00, Ви можете отримати відповіді на запитання щодо нового 

коронавірусу. 

http://www.foph-coronavirus.ch/cantons
https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/downloads-in-verschiedenen-sprachen/informationen-in-sprachen-der-migrationsbevoelkerung.html#-475159826
https://www.migesplus.ch/en/topics/coronavirus
https://www.migesplus.ch/en/topics/coronavirus-covid-19
http://www.opferhilfe-schweiz.ch/
http://www.aide-aux-victimes.ch/
http://www.aide-aux-victimes.ch/
http://www.aiuto-alle-vittime.ch/
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– Якщо у Вас немає сімейного лікаря (лікаря-терапевта): Ви можете цілодобово 

телефонувати в «Medgate» за номером 0844 844 911.   

 

8. Додаткова інформація 

Мови: Захисти себе та інших (foph-coronavirus.ch) 

www.bag.admin.ch/neues-coronavirus (німецька, французька, італійська, англійська) 

www.foph-coronavirus.ch 

https://foph-coronavirus.ch/languages/
http://www.bag.admin.ch/neues-coronavirus

