ПРОФІЛАКТИКА Є
ФУНДАМЕНТАЛЬНОЮ

НОСИТИ МАСКУ

МИЙТЕ РУКИ

ТРИМАЙТЕ
ВІДСТАНЬ
(+2 МEТPИ)

COVID-19

Цей продукт був розроблений в рамках
інформаційно-просвітницьких заходів,
спрямованих на мігрантів і біженців в контексті
запобігання передачі вірусу SARS-CoV-2.

ПРОФІЛАКТИКА Є
ФУНДАМЕНТАЛЬНОЮ!

ПРОФІЛАКТИКА Є ФУНДАМЕНТАЛЬНОЮ
COVID-19 –
 Зведена інформація
ЩО РОБИТИ, ЯКЩО У МЕНЕ
СИМПТОМИ COVID-19?
При наявності симптомів необхідно: звертатися на
телефонну лінію SNS 24 (808 24 24 24);
COVID-19, ЩО ЦЕ ТАКЕ?
COVID-19 - це захворювання, викликане новим
вірусом
ЯКІ СИМПТОМИ?
Основними симптомами захворювання є: кашель,
лихоманка, біль всьго тіла, задишка, відсутність
запаху або смаку (смак).
Деякі люди можуть не мати симптомів, але у них
вірус і тест позитивний.
Вірус в основному передається невеликими
крапельками, які виходять з рота або носа, коли
ми говоримо, кашляємо або чхаємо.
ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ЗАХВОРЮВАННЯ
ВАЖЛИВО:
носити маску;
Мити руки;
Тримайти дистанцію (+ 2 МЕТРИ) .

ЯК ДІЗНАТИСЯ, ЧИ Є У МЕНЕ COVID- 19?

МАСКИ
Маски мають важливе значення для профілактики
захворювання.

Щоб знати, чи є у вас COVID-19, необхідно
зробити тест, в якому досліджуєте вірус. Якщо тест
позитивний на вірус, вам доведеться залишатися
в ізоляції.

Існує 3 види масок:

ІЗОЛЯЦІЇ

1 - Тряпчані: Ці маски можна прати і
використовувати повторно. Вони надають
найнижчий тип захисту, але вони також,
як правило і найдешевші. Вони загалом
пропонуються використовуватися населенню в
ситуаціях з низьким ризиком.

Існує два типи ситуацій, в яких ви повинні бути в
ізоляції:

2 - Хірургічні: Ці маски для одноразового
використання. Тривалістю до 4-6 годин. Вони в
основному спрямовані на медпрацівників або
людей з COVID-19.
3 - Респіратори: Вони для одноразового
використання. Тривалістю до 4-6 годин. Вони
виконують найбільший захист. Вони призначені
для медичних працівників у процедурах, що
становить особливий ризик.

1 - Якщо у вас був тест з позитивним результатом
на вірус COVID-19;
2 - При тісному контакті з людиною з позитивним
тестом на захворювання COVID-19.
В обох ситуаціях ізоляція повинна відповідати
чинним правилам, інакше ви можете передати
хворобу іншим і понести злочин непокори або
поширення заразного захворювання.
Хостел, готель або аналогічні номери повинні
повідомити особу, відповідальну за установу,
де ви знаходиться. Не покидайте примішення.
Тільки в дуже серйозній ситуації слід звернутися
до Служби з надзвичайних ситуацій або
зателефонувати на лінію екстрених служб (112).

