
Зміни щодо 

встановлення карантину та 

запровадження обмежувальних 

протиепідемічних заходів з метою 

запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2



ЗМІНИ,

що вносяться до постанов 

Кабінету Міністрів України

від 9 грудня 2020 р. № 1236 

і 

від 29 червня 2021 р. № 677



 отримання повного курсу вакцинації, чи міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний

сертифікат, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою дводозної вакцини

(жовті сертифікати), або однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами дводозної

вакцини (зелені сертифікати), які включені Всесвітньою організацією охорони здоров’я до

переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях

 негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції

 або одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою

Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного

додатка Порталу Дія (Дія)”

“151) відвідування закладів освіти здобувачами освіти, крім закладів освіти, в яких 

не менш як 80 відсотків працівників мають документ, що підтверджує 

У разі встановлення “жовтого” рівня епідемічної небезпеки додатково

до обмежувальних протиепідемічних заходів, 

передбачених пунктом 2-2 цієї постанови, забороняється:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1236-2020-%D0%BF#n287
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1236-2020-%D0%BF#n287


На території регіонів, на яких установлений “червоний” рівень епідемічної

небезпеки, додатково до обмежувальних протиепідемічних заходів, 

передбачених пунктом 3 цієї постанови, забороняється:

 отримання повного курсу вакцинації, чи міжнародний, внутрішній сертифікат або

іноземний сертифікат, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою

однодозної вакцини або двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати), які

включені Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для

використання в надзвичайних ситуаціях

 негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції

 або одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою

Єдиного державного ведпорталу електронних послуг, зокрема з використанням

мобільного додатка Порталу Дія; “

“10) відвідування закладів освіти здобувачами освіти, крім закладів

освіти, усі працівники яких мають документ, що підтверджує

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1236-2020-%D0%BF#n46


Міністерство охорони здоров’я України

НАКАЗ

від 08.09.2021 р. № 1907

Про затвердження Змін до Стандартів медичної 

допомоги «Коронавірусна хвороба (COVID-19)



«контактні особи, 

після вакцинації другою дозою вакцини яких пройшло 14

днів (при 2-дозному режимі) або 14 днів після отримання

єдиної дози вакцини (при 1-дозному режимі),

а також ті, хто перехворів на COVID19 протягом останніх 6

місяців (з документальним підтвердженням)

за відсутності симптомів не підлягають самоізоляції



При появі у такої особи симптомів COVID-19 вони підлягають

обстеженню на визначення антигену SARS-CoV-2 з

використанням швидких тестів та/або тесту на визначення

антигену SARS-CoV-2 методом ІФА (разі неможливості визначити

антиген SARS-CoV-2 з використанням швидких тестів та/або

тесту на визначення антигену SARS-CoV-2 методом ІФА

проводять виявлення РНК SARS-CoV-2 методом ПЛР)

та самоізоляції до отримання результату обстеження.

У разі отримання позитивного результату обстеження до цих осіб 

вживаються всі відповідні заходи як до особи, яка відповідає 

визначенню випадку COVID-19



контактні особи 

незалежно від наявності симптомів 

підлягають обстеженню на 5-7 день після контакту 

на визначення антигену SARS-CoV-2 

з використанням швидких тестів та/або тесту на визначення 

антигену SARSCoV-2 методом ІФА (разі неможливості визначити 

антиген SARS-CoV-2 з використанням швидких тестів та/або тесту 

на визначення антигену SARSCoV-2 методом ІФА проводять 

виявлення РНК SARS-CoV-2 методом ПЛР) 

та 

самоізоляції до отримання результату обстеження 

У разі отримання позитивного результату до цих осіб вживаються 

всі відповідні заходи як до особи, яка відповідає визначенню 

випадку COVID-19;».


