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Коронавірусна інфекція (COVID-19) – це 
новий респіраторний вірус, який поши-
рюється по всьому світі та викликає за-
хворювання, що на початковій стадії має 
симптоми застуди або ГРВІ, проте може 
призводити до серйозних наслідків, та-
ких як тяжкий гострий респіраторний син-
дром. 
 
COVID-19 передається краплинним та 
контактним шляхами. Найчастіше вірус 
потрапляє на слизові оболонки носа, 
очей через руки або інші предмети після 
торкання до об'єктів, забруднених виді-
леннями з дихальним шляхів хворого чи 
інфікованого. 
 
Визначити наявність COVID-19 можуть 
тільки спеціальні тести. Тому у разі поя-
ви перших симптомів ГРВІ невідкладно 
зверніться до свого сімейного лікаря. 
 
Наше головне завдання – зосереди-
тись на профілактиці і бути обачни-
ми! 
 
Якщо у вас є будь-які питання, будь лас-
ка, поговоріть із командою діалізного 
центру. 

 

 

Що таке коронавірус? 

Коронавірус і хвороби нирок 

Будьте обізнані та обачні 

 



Як уникнути розповсюдження вірусу: 
 

• При кашлі та чханні прикривайте носа 

та рота серветкою, ху-

стинкою або згином 

ліктя (не руки з фісту-

лою), але не робіть це голими руками.  

Запам’ятайте симптоми! 

Головне - профілактика! 

 
Лихоманка 

 
Кашель 

 
Задишка 

Якщо ви помітили в себе схожі симпто-

ми, обов’язково повідомте про них ва-

шого діалізного лікаря! 

Симптоми коронавірусу дуже схожі з                

типовими симптомами грипу:  

Ми рекомендуємо такі регулярні профіла-

ктичні заходи:  

Якщо вам погано і ви вдома:         

• Зателефонуйте вашому сімейному 

лікарю або в швидку і дотримуйтесь 

всіх рекомендацій спеціалістів 

• Із питаннями щодо коронавірусу зве-

ртайтесь також на Урядову гарячу 

лінію за номером: 1545 

• Уникайте відвідувань поліклінік та 

лікарень без термінової в цьому не-

обхідності. 

Якщо ви знаходитесь в діалізному  

центрі:       

  

• Не заходьте в діалізний зал без по-

переднього огляду лікарем та меди-

чним персоналом.  

• Одягайте захисну маску за потреби. 

 
Ваш стандартний режим лікування може 

бути змінено, ураховуючи клінічну карти-

ну, чи вашу історію хвороби. Будь ласка, 

дотримуйтесь всіх рекомендацій! 

Мийте руки з милом  
протягом 20-ти секунд: 
 
• Після вбиральні 

• Після чхання, кашлю та сморкання 

• До та після прийому їжі 

• Після перебування в транспорті 

• Після знаходження в публічних місцях 

• Після знімання та одягання захисної 

маски 

• Не торкайтеся брудними руками своїх 

очей, носа та рота.  

• Уникайте фізичного контакту з людьми 

під час привітань. 

• Тримайте дистанцію >1 м від  людей, 

особливо з симптомами застуди.  

• За можливості уникайте місць великого 

скупчення людей. 

• Одягайте захисну маску, якщо маєте 

симптоми застуди 

• Використані серветки обов’язково вики-

дайте в смітник. 

• Регулярно користуйтесь антисептиком 

з вмістом спирту не менше 60-80%  

Що робити? 


