
Що потрібно знати батькам про коронавірусну інфекцію 
COVID-19?

5 основних речей, які мають знати батьки про коронавірусну інфекцію COVID-19 та про те, як реагувати, щоб 
убезпечити свою родину від хвороби. Про це розповідають Міністерство освіти і науки України разом з 
Міністерством охорони здоров’я.

“Уряд оголосив загальнонаціональний карантин. Однак ми розуміємо, що просто не ходити до школи чи іншого
закладу освіти – недостатньо. Важливо, щоб батьки знали, як діяти в ситуації карантину та від чого берегти 
дітей. Тому така інформація зараз дуже потрібна”, – розповіла заступниця Міністра освіти і науки України 
Любомира Мандзій.

ПЕРШЕ. Інфекція передається переважно повітряно-крапельним шляхом від зараженої людини або через 
дотик до забруднених поверхонь.

ЩО РОБИТИ:

 попросити дітей не підходити ближче ніж на 1 метр до людей, що кашляють, чхають або мають жар

 нагадувати дітям про обов’язкове миття рук перед прийомом їжі та після відвідування вбиральні (мити
руки потрібно щонайменше 20 секунд або використовувати дезінфекційні засоби для рук)

 попросити дітей утриматися від прийому їжі з загальних упаковок або посуду (горішки, чіпси, печиво та
інші снеки), куди багато людей занурюють руки



 просити дітей уникати привітальних обіймів і рукостискань, поки епідеміологічна ситуація не 
стабілізується

 посилити вимоги до вологого прибирання приміщень, очищення та дезінфекції об’єктів, яких 
торкається велика кількість людей, провітрювати приміщення

 важливо уникати місць масового скупчення людей

ДРУГЕ. Симптоми інфекції: кашель, біль у горлі, риніт, лихоманка, утруднене дихання, сухий кашель, чхання, 
біль у грудині; у деяких випадках – діарея або кон'юнктивіт. У складних випадках інфекція може викликати 
пневмонію. У деяких випадках ця хвороба може бути смертельною, однак переважно це відбувається з 
людьми середнього чи похилого віку, що мають супутні захворювання.

ЩО РОБИТИ:

у разі підвищеної температури дитина має залишитися вдома до повного одужання та одразу отримати 
консультацію сімейного лікаря.

ТРЕТЄ. Як правильно поводити себе в умовах поширення вірусу?

 мити руки щонайменше 20 секунд або використовувати дезінфекційні засоби для рук

 під час кашлю або чхання прикривати рот і ніс паперовою хустинкою, яку потім необхідно викинути; 
чхати також правильно у згин ліктя

 не підходити ближче ніж на 1 метр до людей, що кашляють, чхають або мають жар, уникати будь-
якого тісного контакту з ними

 не споживати сирих чи недостатньо термічно оброблених продуктів тваринного походження

ЧЕТВЕРТЕ. Маски не допомагають убезпечити себе від вірусу, вони допомагають лише в тому разі, коли маску
носить хвора людина.

П’ЯТЕ. Наразі не існує жодних ліків для лікування чи запобігання коронавірусу. Будь-які пропозиції в Інтернеті 
про вакцини чи ліки – неправда

Як передається захворювання?

1. Наразі відомо, що COVID-19 передається краплинним та контактним шляхами.

2. Вірус не циркулює у повітрі, а передається від людини до людини.

3. Вірус не здатний переміщатись на далекі відстані. Він є тільки в крапельках, які людина видихає під 
час кашлю чи чхання. Відстань – це гарантія безпеки. Це фактор переривання епідемічного ланцюга. 
Тому заразитись неможливо навіть від інфікованої людини, якщо ви знаходитесь на відстані понад 1,5
м.

4. Переважає контактний шлях зараження.

5. Найчастіше вірус потрапляє на слизові оболонки носа, очей через руки або інші предмети (хустинку, 
рукавиці) після торкання до об'єктів (тварин, м'яса, риби, дверних ручок, поручнів), забруднених 
виділеннями з дихальним шляхів хворого чи інфікованого.

Чи можна заразитись від тварин?

Наразі немає офіційних підтверджень, що домашні тварини, наприклад, собаки або коти, можуть бути 
переносниками нового коронавірусу. Проте після контакту з домашніми тваринами рекомендуємо мити руки 
водою з милом. Це захистить вас від ризику поширень низки бактерій, якими людина може заразитися від 
домашніх тварин.



Чи передається вірус через фрукти?

Фрукти – непридатне середовище для тривалого виживання вірусу. Немає жодних даних про передачу вірусу 
через фрукти. Нагадуємо, що фрукти необхідно ретельно мити, але це стандартна рекомендація.

Скільки вірус живе на поверхнях? Чим можна вбити вірус?

Вірус може зберігати життєздатність на поверхнях від 3-х годин до декількох днів. Конкретні терміни залежать 
від низки умов. Наприклад, тип поверхні, температура і вологість навколишнього середовища. Тому важливо 
дезінфікувати поверхні, ручки дверей, техніку тощо.

Чи правда, що вірус передається лише літнім людям?

Заразитись можуть люди будь-якого віку, тому всі мають дотримуватись заходів захисту від вірусу. Літні люди 
та хворі на хронічні захворювання перебувають в зоні підвищеного ризику.

Як себе захистити від вірусних інфекцій?

1. Зміцнюйте імунітет та слідкуйте за самопочуттям.
Повноцінне харчування, здоровий сон, фізичні вправи та водний баланс організму.

2. За перших симптомів звертайтеся до лікаря.
У разі появи перших симптомів ГРВІ невідкладно зверніться до свого сімейного лікаря.

3. Мийте часто руки з милом упродовж 20-ти секунд.
Або користуйтесь антисептиком, вміст спирту в якому не повинен бути менше 60-80%

4. Уникайте контакту з людьми із симптомами ГРВІ.
З тими, хто має симптоми застуди. Мінімальна дистанція — 1,5 метра.

5. Уникайте дотиків до свого обличчя.
Не торкайтеся брудними руками своїх очей, носа та рота.

6. Термічно обробляйте продукти.
Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти та яйця.
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