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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 06.04.2021 б/н  та повідомляє. 

Щодо питань 1, 2. Міністерство охорони здоров’я України під час 
запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів проаналізувало як 
статистику нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 

протягом останніх тижнів, так і динаміку смертності, відстрочених наслідків 
інвалідизації пацієнтів після перенесеного захворювання у важких формах. 

Рішення щодо обмежувальних протиепідемічних заходів приймаються з 
урахуванням рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я 

(далі – ВООЗ). 
01.12.2020 Всесвітня організація охорони здоров’я оновила тимчасові 

рекомендації «Використання масок в умовах COVID-19» (далі – рекомендації 
ВООЗ). Даний документ являє собою оновлене видання рекомендацій, які були 
опубліковані 05.06.2020 та включає нові наукові дані, які відносяться до 
використання масок для боротьби з розповсюдженням віруса SARS-CoV-2, а 
також ряд практичних міркувань. Розділ бібліографія цих рекомендацій містить 
посилання на наукові дослідження, які проводились у світі з даного питання. 

Зазначений документ містить рекомендації для осіб, які приймають 
рішення, спеціалістів у сфері громадського здоров’я, профілактики інфекцій та 
інфекційного контроля, керівників охорони здоров’я та працівників охорони 
здоров’я у медичних закладах, для населення, а також для виробників 
немедичних масок. Документ оновлюється по мірі надходження нових 
доказових даних. 

ВООЗ рекомендує використовувати маски у рамках комплексних заходів 
для профілактики та боротьби з розповсюдженням віруса SARS-CoV-2, що 
спричиняє захворювання COVID-19. 

Згідно з рекомендаціями ВООЗ застосування медичних масок відноситься 
до комплексу заходів для профілактики інфекцій та інфекційного контролю і 
може сприяти обмеженню розповсюдження деяких вірусних інфекцій, у тому 
числі COVID-19. Маски можуть використовуватись здоровими людьми у якості 
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засобу індивідуального захисту або для контролю за джерелом інфекції. Уряди 
повинні заохочувати широку громадськість носити маски в конкретних 
ситуаціях та обставинах як частину комплексного підходу. 

В районах з масовим розповсюдженням COVID-19 ВООЗ рекомендує 

населенню використовувати немедичні маски як при знаходженні у 
приміщенні, так і на вулиці, у разі неможливості збереження безпечної відстані 
не менше 1 метра. 

Стосовно питання 3. Облік випадків інфікування COVID-19 на відкритому 
повітрі формами статистичної звітності не передбачено. 

 

 

Генеральний директор  
Директорату громадського здоров’я 

та профілактики захворюваності          Ірина РУДЕНКО 
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