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Директорат громадського здоров’я та профілактики захворюваності 
Міністерства охорони здоров’я України в межах повноважень розглянув Ваш 
запит на доступ до публічної інформації від 22.12.2020 б/н та, з урахуванням 
листа-відповіді МОЗ від 25.03.2021 № 26-04/17/947/ЗПІ-21//1095, повідомляє. 

На сьогодні, протиепідемічні заходи з метою запобігання поширенню 
COVID-19 здійснюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 
від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження 
обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на 
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2» (із змінами) (далі – Постанова № 1236). 

Громадяни України, які перетинають державний кордон, крім таких 
громадян, якщо немає підстав вважати, що вони були в контакті із хворою на 
COVID-19 особою: 

громадян України, які не досягли 12 років; 
водіїв та членів екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що 

здійснюють регулярні перевезення, членів екіпажів повітряних і морських, 
річкових суден, членів поїзних і локомотивних бригад; 

громадян України, що здійснюють перевезення гемопоетичних 
стовбурових клітин для трансплантації; 

громадян України, які мають негативний результат тестування на COVID-

19 методом полімеразної ланцюгової реакції, який проведено не більш як за 48 
годин до перетину державного кордону, 

підлягають самоізоляції. 
Громадянин України, який підлягає самоізоляції у зв'язку з перетином 

державного кордону, зобов'язаний встановити та активувати мобільний додаток 
системи «Вдома» (далі – мобільний додаток). У разі неможливості 
встановлення мобільного додатка громадянин України підлягає обсервації. 

Строк самоізоляції для осіб, які здійснили перетин державного кордону 
становить 14 днів. Зобов’язання щодо самоізоляції припиняється автоматично 
після закінчення строку самоізоляції або в разі одержання негативного 

$`5ABA0|SVWTPt¢®¡¤¡¤¡¤¡¯ 

mailto:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xxx.xx
mailto:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xxx.xx


2 

 

результату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції, 
який проведено після перетинання державного кордону. 

Додатково повідомляємо, оскільки на сьогодні відсутній механізм 
припинення самоізоляції на основі тестування, проведеного неуповноваженими 
лабораторіями, для дострокового припинення самоізоляції у разі встановлення 
додатку «Вдома» пропонується звернутися до однієї з лабораторій, що мають 
право передавати результати тестування на COVID-19 методом ПЛР для 
припинення самоізоляції через додаток «Вдома». Дані лабораторій автоматично 
синхронізуються із додатком «Вдома». З переліком таких лабораторій можна 
ознайомитись на офіційному сайті МОЗ за посиланням: 
https://moz.gov.ua/article/news/perelik-laboratorij-scho-majut-pravo-peredavati-

rezultati-testuvannja-na-covid-19-metodom-plr-dlja-pripinennja-samoizoljacii-

cherez-dodatok-vdoma. 

 

 

Генеральний директор  
Директорату громадського здоров’я 

та профілактики захворюваності          Ірина РУДЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Нестоцька 

$`5ABA0|SVWTPt¢¤¡¤¡¤¡®¡° 

https://moz.gov.ua/article/news/perelik-laboratorij-scho-majut-pravo-peredavati-rezultati-testuvannja-na-covid-19-metodom-plr-dlja-pripinennja-samoizoljacii-cherez-dodatok-vdoma
https://moz.gov.ua/article/news/perelik-laboratorij-scho-majut-pravo-peredavati-rezultati-testuvannja-na-covid-19-metodom-plr-dlja-pripinennja-samoizoljacii-cherez-dodatok-vdoma
https://moz.gov.ua/article/news/perelik-laboratorij-scho-majut-pravo-peredavati-rezultati-testuvannja-na-covid-19-metodom-plr-dlja-pripinennja-samoizoljacii-cherez-dodatok-vdoma

