
Додаток 1 
до Рекомендацій щодо дій фармацевтичних працівників  

в умовах недопущення занесення і поширення на території України 
випадків захворювань, спричинених новим коронавірусом COVID-19, 

 виявленим у місті Ухань (провінція Хубей, Китай) 

Адаптовано з Коронавірусу 2019-nCoV: Аптечне втручання 
(Національна асоціація  аптек (Португалія), 2020 р.)                                                                                                              www.fip.org/coronavirus 

Інструкція щодо рекомендованих дій, які 

можуть порадити фармацевтичні працівники 

особам, які звернулися до аптечного закладу  

 – ризик зараження коронавірусом COVID-2019  малоймовірний; 
– діяти згідно з протоколами провізора (фармацевта) при відпуску 
безрецептурних лікарських засобів, затвердженими наказом 
Міністерства охорони здоров'я України від 11 жовтня 2013 року № 
875; 
– надати усну  консультацію на основі фактичних даних; 
– запропонувати звернутися за додатковою консультацією до 
закладу охорони здоров’я. 

 

– ризик зараження коронавірусом COVID-2019 малоймовірний; 
діяти згідно з протоколами провізора (фармацевта) при відпуску 
безрецептурних лікарських засобів, затвердженими наказом 
Міністерства охорони здоров'я України від 11 жовтня 2013 року         
№ 875; 
– надати усну  консультацію на основі фактичних даних; 
– запропонувати звернутися за додатковою консультацією до 
закладу охорони здоров’я . 
 

– ризик зараження коронавірусом COVID-2019 може існувати; 
– діяти згідно з протоколами провізора (фармацевта) при відпуску 
безрецептурних лікарських засобів, затвердженими наказом 
Міністерства охорони здоров'я України від 11 жовтня 2013 року         
№ 875, та надати рекомендацію домашнього карантину на 14 днів; 
– надати усну  консультацію на основі фактичних даних; 
– при наданні інформації щодо наявності симптомів понад 14 днів 
після повернення з поїздки або контакту з інфікованим  
запропонувати звернутися до закладу охорони здоров’я . 

У разі відсутності симптомів (кашель, 
лихоманка, затруднене дихання) та у разі 
надання інформації про відсутність історії 
поїздок в інфіковані регіони та контактів з 

інфікованими  людьми 

– ризик зараження коронавірусом COVID-2019 може існувати; 
– порекомендувати домашній карантин на 14 днів після повернення 
з поїздки; 
– поінформувати про ситуацію та способи передачі вірусу; 
– діяти згідно з протоколами провізора (фармацевта), 
затвердженими наказом Міністерства охорони здоров'я України від 
11 жовтня 2013 року № 875 діяти згідно з протоколами провізора 
(фармацевта) при відпуску безрецептурних лікарських засобів, 
затвердженими наказом Міністерства охорони здоров'я України від 
11 жовтня 2013 року № 875, та надати рекомендацію домашнього 
карантину на 14 днів; 
– надати усну  консультацію на основі фактичних даних. 

– порекомендувати звернутися до закладу охорони здоров’я; 
– ризик зараження коронавірусом COVID-2019 може існувати; 
– надати консультацію щодо запобігання подальшого 
розповсюдження вірусу; 
–надати усну  консультацію на основі фактичних даних. 

За наявності симптомів (кашель, 
лихоманка, затруднене дихання) та у разі 
надання інформації про відсутність історії 
поїздок в інфіковані регіони та контактів з 

інфікованими  людьми 

За наявності симптомів (кашель, 
лихоманка, затруднене дихання) та у разі 

надання інформації про нещодавню 
історію поїздок в інфіковані регіони або 

контакти з інфікованими  людьми 

У разі інформування про наявність 
запланованих поїздок в інфіковані 

регіони або контактів з інфікованими  
людьми 

За відсутності симптомів (кашель, 
лихоманка, затруднене дихання) та у разі 
надання інформації про наявність історії 

поїздок в інфіковані регіони та контактів з 
інфікованими  людьми 


