
Після контакту з  хворим на COVID-19
Негайно починайте вживати заходів обережності:
Носіть маску, як тільки дізнаєтеся, що ви зазнали 
контакту з хворим.
Здайте аналізи на 6-й день, навіть якщо у вас не 
розвиваються симптоми
• День 0 - це день вашого останнього контакту з хворим 

на COVID-19
• День 1 - це перший повний день після вашого 

останнього контакту з хворим
Продовжуйте вживати запобіжних заходів 10 повних 
днів.
Якщо у вас з'явилися симптоми, зробіть тест й ізолюйтеся, 
доки не отримаєте результат.
У вас все ще може розвинутися COVID-19 протягом 
10 днів після контакту з хворим.

Запобіжні заходи щодо COVID-19
1. Носіть високоякісну маску або респіратор 

(наприклад, N95) в будь-який час, коли ви 
перебуваєте поруч з іншими людьми вдома або в 
приміщенні в громадських місцях.

2. Не ходіть в місця, де ви не можете носити маску.
3. Вживайте додаткових заходів обережності, якщо ви 

будете поруч з людьми, які мають велику ймовірність 
серйозно захворіти на COVID-19.
• Носіть маску або респіратор
• Поліпшіть вентиляцію

 ◦ Відчиняйте вікна
 ◦ Часто міняйте фільтри кондиціонера
 ◦ Використовуйте високоефективні очисники 

повітря (HEPA)
 ◦ Поверніть термостати в положення 

"ВКЛЮЧЕНО" замість "АВТО" для 
безперервного потоку повітря і фільтрації

 ◦ Увімкніть витяжні вентилятори
• Перенесіть заняття в приміщенні на вулицю
• При необхідності здайте аналізи
• Збільште простір і дистанцію між людьми

COVID-19
Рекомендації для осіб, які зазнали контакту з хворим на COVID-19

Слідкуйте за симптомами
• Лихоманка (100,4{1 >° F або вище) або озноб
• Кашель
• Задишка
• Втома
• Болі в м'язах або тілі
• Головний біль
• Нова втрата смаку або запаху
• Біль у горлі
• Закладеність або нежить
• Нудота або блювота
• Діарея

Якщо у вас в будь-який момент з'являться симптоми, здайте 
аналізи і ізолюйте себе, поки не дізнаєтеся результат.

Якщо ви починаєте погано почуватися 
через підвищення температури, кашель, 
задишку чи інші симптоми COVID-19

• Негайно самоізолюйтеся й уникайте контактів з 
іншими особами.

• Зробіть тест на COVID-19.
• За необхідності зверніться за медичною допомогою.

 ◦ Зателефонуйте заздалегідь, перш ніж відвідувати 
лікаря або відділення невідкладної допомоги, 
щоб повідомити про можливий контакт із хворими 
на COVID-19 і про свої симптоми.

 ◦ Після прибуття уникайте контактів з іншими 
особами.

 ◦ Кілька постачальників медичних послуг у 
Південній Кароліні пропонують населенню 
варіанти дистанційних медичних консультацій.

• Відвідайте scdhec.gov/covid19 для отримання більш 
докладної інформації.

Яка різниця між грипом та COVID-19?
Інфлюенца (Грип) і COVID-19 є інфекційними 
респіраторними захворюваннями, але вони 
викликаються різними вірусами. COVID-19 викликається 
зараженням коронавірусом, вперше виявленим у 2019 
році, тоді як грип викликається зараженням вірусами 
грипу. Для отримання більш детальної інформації 
відвідайте cdc.gov/flu/symptoms/flu-vs-covid19.htm

Якщо ви близько контактували з особою, хворою на COVID-19, спричинений вірусом SARS-CoV2, ви також могли 
заразитися. Задля вашої безпеки й безпеки інших осіб Департамент охорони здоров'я й навколишнього середовища 
(DHEC) рекомендує вам дотримуватися наведених нижче правил. 

Щоб отримати детальнішу інформацію, відвідайте сторінку 
scdhec.gov/COVID19. Щодо загальних запитань зателефонуйте 
на гарячу лінію за номером 1-855-472-3432.
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