
Інформація про COVID-19 

 

Ризик COVID-19 залишається 

Все ще можливо заразитися COVID-19 та розповсюджувати його, навіть якщо 
ви повністю вакциновані. Якщо у вас є якісь з основних симптомів COVID-19 або 
позитивний результат тесту, система охорони здоров'я рекомендує залишатися 
вдома та уникати контактів з іншими людьми. 

COVID-19 залишиться з нами і в найближчому майбутньому, тому нам треба 
навчитися жити з цим та керувати ризиками для нас та інших. 

Всі ми можемо зробити свій внесок, розуміючи ситуації, коли є підвищена 
ймовірність зараження та передачі COVID-19, і вживаючи заходів для 
зменшення цих ризиків. 

Дотримання цих інструкцій допоможе вам зрозуміти ситуації, коли є підвищений 
ризик отримання та розповсюдження COVID-19, та кроки, які треба виконати 
для забезпечення безпеки для себе та інших. Кожна дія, яку ви робите для 
зменшення розповсюдження, допоможе зменшити тиск на Національну служби 
охорони здоров'я упродовж зимових місяців. 

Розуміння ризиків COVID-19 

Ризик отримання чи передачі COVID-19 може бути вищим в деяких місцях та 
при певних видах активності. COVID-19 розповсюджується через повітря, при 
близькому контакті крапельним шляхом та через поверхні. Передача через 
повітря – це розповсюджений спосіб циркулювання вірусів. Можливо 
заразитися від того, з ким у вас немає тісного контакту, особливо в 
переповненому або погано вентильованому приміщенні. 

Тісний контакт з інфікованою особою є також частим способом розповсюдження 
COVID-19. Коли хтось з COVID-19 дихає, говорить, кашляє або чхає, виходять 
частки, що містять вірус, який спричиняє COVID-19. Частки можуть 
контактувати з очима, носом або ротом, а також можуть вдихатися іншою 
особою. Частки також можуть осідати на поверхнях та передаватися від особи 
до особи після торкання. 

Загалом, ризик отримання чи передача COVID-19 є вищим в переповненому чи 
закритому просторі, де більша вірогідність інфікованих людей та обмежена 
циркуляція свіжого повітря. 

Вакцинуйтеся 

Всім дорослим в Англії запропоновано принаймні 2 дози вакцини від COVID-19, 
і всім дорослим, які відповідають критеріям, тепер також запропонували 
бустерну дозу вакцини. Вакцини є безпечними та ефективними. Проходження 



першого курсу вакцинації від COVID-19 та бустерної вакцинації – це найкращий 
спосіб захистити себе та інших від COVID-19. 

Якщо ви ще не отримали 2 дози вакцини від COVID-19, вам слід вакцинуватися. 
Як показує досвід, 2 дози вакцини від COVID-19 продовжують захищати від 
серйозних хвороб, в тому числі від штаму Омікрон, але цей захист з часом 
повільно слабшає. Бустерні дози забезпечують високий рівень захисту проти 
Омікрону. Тому вам треба отримати бустерну дозу вакцини від COVID-19 
якомога швидше. 

Хоча вакцини, особливо бустерні дози, забезпечують високий рівень захисту від 
серйозних захворювань, госпіталізації та смерті, все ще існує ризик зараження 
COVID-19 та інфікування ним інших. Нам всім треба робити все можливе, щоб 
зменшити розповсюдження COVID-19 для захисту інших та зменшення ризику 
появи та розповсюдження нових штамів. 

Дотримання інструкцій у цьому посібнику допоможе вам захистити друзів, 
родину та спільноти. 

Доступ до вакцинації від COVID-19 без номера Національної 
служби охорони здоров'я  

У осіб не вимагають номер Національної служби охорони здоров'я або 
реєстрацію у терапевта для отримання вакцинації від COVID-19, і їм не повинні 
відмовляти у вакцинації на цій підставі. Особи, у яких немає номеру 
Національної служби охорони здоров'я або які не зареєстровані у терапевта, 
мають право на безкоштовну вакцинацію від COVID-19. 

Хоча реєстрація у терапевта рекомендується для доступу до вакцини, особи 
можуть отримувати доступ до вакцинації без попереднього запису або 
призначити зустріч для вакцинації від COVID-19 як незареєстровані пацієнти в 
місцевій терапевтичній лікарні. 

 

Тест на коронавірус (COVID-19), а також його лікування та 
вакцинація є безкоштовними 

Іноземні особи в Англії, в тому числі ті, хто мешкає у Великій Британії без 
дозволу, не сплачуватимуть за: 

 тест на COVID-19 (навіть якщо тести показують, що у них немає 
COVID-19) 

 лікування від COVID-19, в тому числі від пов'язаної проблеми, яка 
називається мультисистемним запальним синдромом у дітей 

 вакцинацію від COVID-19, включаючи бустерну дозу вакцини 

Перевірка іммігрантів не потрібна для іноземних громадян, якщо вони лише 
проходять тест, лікування або вакцинацію від COVID-19. 



Плата за лікування в лікарні від супутніх та пов'язаних 
захворювань 

Хоча тестування та лікування COVID-19 звільняється від оплати, це 
виключення не розповсюджується на лікування в лікарні від супутніх та 
пов'язаних захворювань Супутні та пов'язані захворювання: 

 захворювання та ускладнення через первісне інфікування COVID-19, в 
тому числі пост-ковідний синдром 

 будь-які супутні розлади здоров'я, які можуть бути у пацієнта 

За лікування цих розладів здоров'я треба платити. Згідно з Нормами оплати, 
зобов'язанням фондів Національної служби охорони здоров'я є оцінка того, яке 
лікування від COVID-19 є виключенням або підлягає оплаті, спираючись на 
огляд лікарями. 

Носіння маски для обличчя 

COVID-19 розповсюджується через повітря за допомогою крапель чи аерозолю, 
який інфікована особа видихає через ніс або рот. Хоча більше немає законного 
зобов'язання носити маску для обличчя, уряд пропонує продовжувати носити її 
в переповнених та закритих приміщеннях, особливо там, де ви контактуєте з 
людьми, яких зазвичай не зустрічаєте, коли вірогідність передачі є високою 

Пройдіть тест та залишайтеся вдома, якщо у вас є симптоми 

Основними симптомами COVID-19 є нещодавня поява якихось із наведених 
нижче ознак/симптомів: 

 новий тривалий кашель 

 висока температура 

 втрата або зміна звичайного відчуття смаку або запахів (аносмія) 

Якщо у вас з'явилися якісь з цих симптомів, вам треба замовити ПЛР-тест. 
https://www.gov.uk/get-coronavirus-test  Рекомендується залишатися вдома та 
уникати контактів з іншими людьми до отримання результатів тесту.  

Якщо ви вагітні 

Невакциновані або не повністю вакциновані вагітні жінки наражаються на 
більший ризик серйозно захворіти та народити передчасно, якщо вони 
захворіли на COVID-19. Об'єднаний комітет з вакцинації та імунізації (JCVI) 
нещодавно рекомендував включити вагітних жінок до групи ризику за 
програмою вакцинації. 

https://www.gov.uk/get-coronavirus-test


Якщо ви вагітні та годуєте грудьми, вам дуже рекомендується пройти 
вакцинацію від COVID-19 та отримати бустерну дозу вакцини якомога швидше. 
Вам не треба відкладати вакцинацію до народження дитини. 

Вакцини від COVID-19, наявні у Великій Британії, продемонстрували свою 
ефективність та високу безпечність. Було вакциновано понад 100 000 вагітних 
жінок. Важливо вакцинуватися від COVID-19, щоб захистити себе та свою 
дитину. 
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