
ЛЕКЦІЯ ІІІ.
Категорії ризику потенційного 

ураження працівників 
системи ЕМД



1. Пояснити окремі терміни
2. Вивчити епідемічні ризики для працівників ЕМД
3. Розглянути рекомендації, щодо зменшення 

можливого ризику зараження працівників ЕМД
4. Розглянути управління персоналом

Цілі



Терміни



Аерозоль індукуючі маніпуляції (АІМ)

1. СЛР 
2. Відновлення прохідності дихальних шляхів
3. Інтубація/екстубація
4. Небулайзерна терапія
5. ШВЛ



Активний моніторинг
1. Визначення наявності у працівників ознак ГРЗ  

та проведення термометрії до початку роботи 

2. Безпосередньо на робочому місці

3. Опитування за допомогою телефонних 
дзвінків та іншими засобами

4. Тривалість не менше 14 днів з моменту 
останнього контакту 



Cамоконтроль

1. Самостійна оцінка ознак ГРЗ  + термометрія
2. Тривалість не менше 14 днів з моменту 

останнього контакту 



Тісний контакт
1. Перебування на відстані 2,0 та менше метрів від пацієнта з 

підозрою чи підтвердженою COVID-19 
протягом 1-2 хв

2. Незахищений прямий контакт з пацієнтом і/або його 
біологічними рідинами або забрудненими речами 
пацієнта

3. Прямий контакт з пацієнтом і/або його біологічними 
рідинами з використанням ЗІЗ не належного рівня

4. Прямий контакт з ЗІЗ, що забруднені біологічними 
рідинами пацієнта з підтвердженим COVID-19



Тривалий вплив
1. Чітких даних не має

2. Слід розуміти під терміном «тривалий вплив» 
час, що перевищує 1-2 хв. 

3. Час контакту може не враховуватись за умови
наявності у пацієнта постійного кашлю та 
перебування працівників системи ЕМД у 
безпосередній близькості від нього



Можливі варіанти ризику

Високий

Середній

Низький



Високий ризик

1. Тісний контакт без використання засобів захисту 
верхніх дихальних шляхів 

2. Перебування  у приміщенні без належних ЗІЗ 
(відсутній захист очей, рота, носа) при 
проведенні пацієнтам АІМ 



Середній ризик

1. Тісний контакт в засобах захисту дихальних 
шляхів з пацієнтами  із COVID-19, 
які були без засобів захисту  дихальних шляхів



Низький ризик

1. Короткі або тривалі, тісні контакти працівників 
(за умови використання ними лицьової маски 
або респіратора) з пацієнтами, які 
використовували лицьові маски.



Епідеміологічні фактори ризику Ризик Рекомендований 
моніторинг 

Обмеження в роботі 
для працівників без ознак хвороби

1. Тривалий тісний контакт з пацієнтом, який НОСИВ маску для обличчя 

1.1. Працівники без жодного ЗІЗ середній
активний/

самоконтроль
терміном на 14 днів

1.2. Працівники в ЗІЗ: без маски чи респіратора середній
активний/

самоконтроль
терміном на 14 днів

1.3. Працівник в ЗІЗ: без захисту очей низький
активний 

/самоконтроль
не потрібно

1.4. Працівник в ЗІЗ: без халату чи рукавичок1 низький
активний 

/самоконтроль
не потрібно

1.5. Працівник в ЗІЗ: носить всі рекомендовані 
засоби індивідуального захисту (за виключенням 
носіння маски для обличчя замість респіратора)

низький самоконтроль не потрібно



Епідеміологічні фактори ризику Ризик Рекомендований 
моніторинг 

Обмеження в роботі 
для працівників без ознак хвороби

2. Тривалий тісний контакт з пацієнтом, який НЕ НОСИВ маску для обличчя 

2.1. Працівники без жодного ЗІЗ високий активний терміном на 14 днів

2.2. Працівники в ЗІЗ: без маски чи респіратора високий активний терміном на 14 днів

2.3. Працівник в ЗІЗ: без захисту очей середній активний терміном на 14 днів

2.4. Працівник в ЗІЗ: без халату чи рукавичок низький самоконтроль не потрібно

2.5. Працівник в ЗІЗ: носить всі рекомендовані 
засоби індивідуального захисту (за виключенням 
носіння маски для обличчя замість респіратора)

низький самоконтроль не потрібно



Питання
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