Інформаційна довідка щодо питань, пов’язаних з коронавірусом COVID-19
станом на 30 березня 2020 року
Гарячі телефонні лінії
Урядова гаряча лінія: 15-45 https://www.kmu.gov.ua/
Офіційний інформаційний портал Кабінету Міністрів України https://covid19.com.ua/
Міністерство закордонних справ: (044) 238-16-57 https://mfa.gov.ua/
Міністерство охорони здоров'я: 0-800-505-201 https://moz.gov.ua/
Моніторинг забезпечення ліками 0 800 505 201
Центр громадського здоров'я МОЗ України: (044) 425-43-54 https://www.phc.org.ua/
«ДРУГ» - Добровільна реєстрація українських громадян під час подорожей за кордон:
044-238-16-57 https://friend.mfa.gov.ua/#/
Держприкордонслужба України https://dpsu.gov.ua/
0 800 218 808 (багатоканальний номер для безкоштовних дзвінків з мережі
фіксованого та мобільного зв’язку на території України);
+38 (044) 527-63-63 (міський номер для дзвінків із України та із-за кордону, згідно з
тарифами відповідного оператора зв’язку),
15-98 – багатоканальний номер для безкоштовних дзвінків з мережі фіксованого
зв’язку та абонентів операторів мобільного зв’язку, тільки на території України.
Регіони України
Київ: (044) 235-01-01, 15-83
Вінницька область: 0 800 26-44-33
Волинська область: (0332) 77-65-84, (0332) 77-65-82
Дніпропетровська область: (067) 611-08-86, (068) 979-96-24, 0 800 50-04-74
Донецька область: 0-800-507-506
Житомирська область: 068-982-47-81
Запорізька область: 103
Івано-Франківська область: 099-544-83-32, (0342) 56-69-28
Київська область: (0456) 31-00-46
Кіровоградська область: (052) 224-13-14
Луганська область: 103
Львівська область: (032) 260-19-18
м. Львів: 15-80
Миколаївська область: (0512) 37-40-28, 37-31-07
Одеська область: 15-50, 0-800-50-15-50
Полтавська область: 0800 50-50-32
Рівненська область: 0-800-500-078
Сумська область: (0542) 68-20-90, 68-20-25
Тернопільська область: (098) 441-59-81

Харківська область: (057) 712-45-00
Херсонська область: (095) 133-56-01
Хмельницька область: (0382) 70-43-61, 70-38-05, 65-07-34
Черкаська область: (067) 809-31-54, (050) 420-13-56
Чернівецька область: (066) 084-93-13
Чернігівська область: 0800- 50-70-70, 095 001-03-40
Посольства України
Великобританія: (+44) 7-553-483-628 https://uk.mfa.gov.ua
Іспанія: (+34) 620-641-324 https://spain.mfa.gov.ua/
Італія: (+39) 3-519-886-823 https://italy.mfa.gov.ua/
Китай: (+86) 13-701-230-647 https://china.mfa.gov.ua/
Німеччина: (+49) 3-028-887-116 https://germany.mfa.gov.ua/
Польща: (+48) 698-608-837, 503-521-732, 883-176-485, 537-516-463, 510-567-000, 791-013543, 797-314-411https://poland.mfa.gov.ua/
Франція: (+33) 143-060-737 https://france.mfa.gov.ua/
Офіс Президента відкрив сервіс, що оперативно показує, як поширюється
коронавірус в Україні. На спеціальній мапі позначені місця, де є підозри і вже підтверджені
випадки зараження COVID-19, а також де розташовані лікарні, що готові приймати хворих.
https://public.tableau.com/profile/publicviz#!/vizhome/monitor_15841091301660/sheet0
Міністерство охорони здоров’я запустило одразу два сервіси, які інформують щодо
ситуації з коронавірусом в Україні. Крім того, МОЗ відкрив Telegram-бот
(https://t.me/COVID19_Ukraine_Bot) та Viber-спільноту (https://vb.me/covid19_ua )
«Коронавірус_інфо», де публікується актуальна й достовірна інформація від відомства про
ситуацію щодо поширення коронавірусу в країні.
Національна служба здоров’я України запустила в Facebook окрему сторінку для
пацієнтів https://www.facebook.com/nszu.care
Коронавірус_інфо – єдиний Telegram-канал про коронавірус в Україні,
верифікований МОЗ https://t.me/COVID19_Ukraine
Міністерство закордонних справ України відкрило одразу три сторінки з
інформацією про поширення коронавірусу і про ситуацію з громадянами України за
кордоном.
Це сторінки на:
- Twitter (https://twitter.com/MFA_Ukraine),
- Facebook (https://www.facebook.com/UkraineMFA)
- Telegram (https://t.me/s/uamfa/32)
Міністерство юстиції України створило Telegram-канал, де надаються актуальні
юридичні консультації, роз'яснення законодавства України https://t.me/ualegalaid

**********************
Ситуація в Україні
25 березня Уряд запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території
України на 30 днів, до 24 квітня 2020 року.
«Надзвичайна ситуація» - це обстановка, на даному етапі спричинена епідемією,
що призвела до виникнення загрози життю або здоров’ю населення, загибелі людей, а також
до завдання значних матеріальних збитків, до неможливості проживання населення на такій
території чи об’єкті, провадження на ній господарської діяльності.
Основними завданнями у режимі надзвичайної ситуації є:
• здійснення оповіщення органів управління та сил цивільного захисту, а також
населення про виникнення надзвичайної ситуації та інформування його про дії в умовах
такої ситуації;
• призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та
утворення у разі потреби спеціальної комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;
• визначення зони надзвичайної ситуації;
• здійснення постійного прогнозування зони можливого поширення надзвичайної
ситуації та масштабів можливих наслідків;
• організація робіт з локалізації і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації,
залучення для цього необхідних сил і засобів;
• організація та здійснення заходів щодо життєзабезпечення постраждалого
населення;
• організація та здійснення (у разі потреби) евакуаційних заходів;
• організація і здійснення радіаційного, хімічного, біологічного, інженерного та
медичного захисту населення і територій від наслідків надзвичайної ситуації;
• здійснення безперервного контролю за розвитком надзвичайної ситуації та
обстановкою на аварійних об’єктах і прилеглих до них територіях;
• інформування органів управління цивільного захисту та населення про розвиток
надзвичайної ситуації та заходи, що здійснюються.
Здійснення заходів медичного захисту населення покладається на суб’єктів
забезпечення цивільного захисту.
При цьому центральні органи виконавчої влади у відповідній сфері суспільного
життя створюють функціональні підсистеми єдиної державної системи цивільного
захисту.
Перелік центральних органів виконавчої влади, що створюють функціональні
підсистеми, визначаються Положенням про єдину державну систему цивільного захисту
(затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 р. № 11).
Відповідно до додатку 1 до зазначеного положення, зокрема:
• Мінекономіки - створюється підсистема забезпечення санітарного та
епідеміологічного благополуччя населення (через Держпродспоживслужбу);
• МОЗ - підсистема медичного захисту населення.
• Водночас відповідно до додатку 2 до цього положення визначено перелік ЦОВ
якими утворюються спеціальні служби цивільного захисту, зокрема МОЗ – медична
спеціалізована служба.
При цьому звертаємо увагу, що відповідно до статті 18 Кодексу цивільного захисту
України «Повноваження інших центральних органів виконавчої влади у сфері цивільного
захисту» належить, зокрема:
• забезпечення виконання завдань цивільного захисту створеними ними
функціональними підсистемами;

• створення і використання матеріальних резервів для запобігання та ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій.
• Статтею 98 Кодексу цивільного захисту України передбачене створення та
використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій.
• Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року №
775 затверджено Порядок створення та використання матеріальних резервів для
запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
• Пунктом 3 зазначеного Положення визначено, зокрема, що ДСНС, Мінекономіки,
МОЗ створюються відомчі матеріальні резерви у відповідних галузях економіки.
• Повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування в умовах карантину визначаються статтею 30 Закону України «Про захист
населення від інфекційних хвороб».
• Так, на територіях, де встановлено карантин, місцевим органам виконавчої
влади та органам місцевого самоврядування надається право:
• залучати підприємства, установи, організації незалежно від форм власності до
виконання заходів з локалізації та ліквідації епідемії чи спалаху інфекційної хвороби;
• установлювати особливий режим в'їзду на територію карантину та виїзду з неї
громадян і транспортних засобів, а у разі необхідності - проводити санітарний огляд речей,
багажу, транспортних засобів та вантажів;
• запроваджувати більш жорсткі, ніж встановлені нормативно-правовими актами,
вимоги щодо якості, умов виробництва, виготовлення та реалізації продуктів харчування,
режиму обробки та якості питної води;
• установлювати особливий порядок проведення профілактичних і
протиепідемічних, у тому числі дезінфекційних, та інших заходів;
• створювати на в'їздах і виїздах із території карантину контрольно-пропускні
пункти, залучати в установленому порядку для роботи в цих пунктах військовослужбовців,
працівників, матеріально-технічні та транспортні засоби підприємств, установ, організацій
незалежно від форм власності, частин та підрозділів центральних органів виконавчої влади,
що реалізують державну політику у сферах оборони і військового будівництва, охорони
громадського порядку.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10:00 30 березня в Україні 480
лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 11 летальних, 6 пацієнтів
одужало. За добу було зафіксовано 62 нових випадки.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 23 випадки;
- Волинська область — 2 випадки;
- Дніпропетровська область — 8 випадків;
- Донецька область — 6 випадків;
- Житомирська область — 5 випадків;
- Закарпатська область — 1 випадок;
- Запорізька область — 11 випадків;
- Івано-Франківська область — 41 випадок;
- Кіровоградська область — 4 випадки;
- м. Київ — 102 випадки;
- Київська область — 49 випадків;
- Львівська область — 6 випадків;
- Луганська область — 2 випадки;
- Одеська область — 8 випадків;
- Полтавська область — 1 випадок;
- Рівненська область — 11 випадків;
- Сумська область — 9 випадків;
- Тернопільська область — 60 випадків;
- Харківська область — 1 випадок;
- Херсонська область — 1 випадок;

-

Хмельницька область — 2 випадки;
Чернівецька область — 75 випадків;
Черкаська область — 50 випадків;
Чернігівська область — 2 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та
міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру
громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 30
березня 2020 року до Центру надійшло 298 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього
з початку 2020 року надійшло 2264 повідомлень про підозру на COVID-19.
Розгорнута статистика захворювання по вікових групах зараз є такою:
- Від 0 до 10 років - 5,4%;
- Від 11 до 20 років - 4,5%;
- Від 21 до 30 років - 12,5%;
- Від 31 до 40 років - 22,4%;
- Від 41 до 50 років - 20,4%;

-

Від 51 до 60 років - 21,3%;
Від 61 до 70 років - 11,9%;
Від 71 до 80 років - 1,4%;
Від 81 до 90 років - 0,2 %.

Ситуація в світі
- 199 країн світу зіштовхнулись з хворобою викликаною вірусом COVID-19, яку
ВООЗ оголосила, як «пандемія».
- Наразі у світі зареєстровано 723 279 випадків зараження новим коронавірусом. З
них одужало: 151 486, активні захворювання 537 486, летальні випадки 33 993.
- Станом на 30.03.2020 США займає перше місце серед зареєстрованих випадків
зараження COVID-19. Наразі кількість сягає 142 735, що робить США новим центром
пандемії у світі.
- Станом на 30.03.2020 в Італії загалом зареєстровано 97 689 випадки зараження
COVID-19, з них 10 779 летальні. Італійська республіка займає перше місце, серед
летальних випадків, викликаних COVID-19.
- Європейська рада підтримала рішення Європейської комісії та обмежила в'їзд
громадян не європейських держав на період карантину.
- В країнах світу, де виявлені зараження новим вірусом COVID-19 введений
жорсткий карантин, який обмежує сполучення всередині держав та поза їх межами.
Забороняється пересування, лише у разі крайньої необхідності.
- Продовжує діяти раніше оголошений ВООЗ режим надзвичайної ситуації
міжнародного масштабу.
*********************
Українці за кордоном


Станом на 30 березня лікування від коронавірусу за кордоном проходять 27
громадян України, на карантині перебуває 174.
Зокрема, у Австрії лікуються 3 українців, в Домініканській республіці – 4, Іспанії – 1,
Італії – 5, Нігерії – 2, Нідерландах – 1, ОАЕ – 2, Польщі – 2, Сейшельських островах – 1,
США – 1, ФРН – 4, Швейцарії – 1.
На карантині перебуває 174 громадянина України, зокрема, в Азербайджані – 1, Бельгії
– 1, Бразилії – 16, В’єтнамі – 9, Італія – 10, Катарі – 1, Китаї – 1, Молдові – 1, Нігерії – 6,
Нідерландах – 1, ОАЕ – 3, Польщі – 107, Румунії – 5, РФ – 1, США – 2, ФРН – 7, Чорногорії
– 1, Швейцарія – 1.
8 громадян України, інфікованих коронавірусом, одужали, з них четверо в Японії, Італії
– 2, Польщі – 1, Німеччині – 1.
4 громадянина України за кордоном померли.
29 березня було перевезено та повернулося 15 545 громадян України. Всього станом
на зараз перевезено з іноземних країн до України 145 450 осіб. На повернення з-за кордону
ще чекають 11 512 наших громадян.
18-29 березня було здійснено 347 чартерних рейсів: 18.03 – 58, 19.03 – 51, 20.03 –
42, 21.03 – 30, 22.03 – 28, 23.03 – 13, 24.03 – 25, 25.03 – 20, 26.03 – 18, 27.03 – 43, 28.03 – 13,
29.03 – 6. На 30.03.2020 заплановано 11 чартерних рейсів (Чехія – 2, Катар – 2, Німеччина
– 1, Білорусь – 1, Франція – 1, Ізраїль – 1, Іспанія – 1, Таїланд – 1, Швеція – 1).
Для громадян України продовжують діяти транзитні коридори (автомобільний
транспорт) через Угорщину з боку Австрії (чотири ПП) та Словенії (один ПП).

29 березня чартерним рейсом з Ісламабаду (Пакистан) прибуло 5 співробітників
різних підприємств «Укроборонпрому».
Західна Європа
Із загальної кількості близько 12 500 наших громадян у Західній Європі (загальна
кількість постійно збільшується), які звернулися по допомогу, вже вдалося вивезти більше
11 000 громадян. Посольства України оголосили оновлення реєстрації бажаючих
повернутися.
Східна і Південна Європа, Кавказ
Угорщина: 29.03 через пункти пропуску на українсько-угорському кордоні
залишили Угорщину 1059 громадян (загалом орієнтовно 20 290).
Болгарія: 29.03 відправлено 12 осіб (транзитом через Румунію).
Грузія: 29.03 відправлено 15 осіб (пором с/к “Укрферрі”).
Словаччина: з 07.00 29.03. до 07:00 30.03 оформлено в'їзд в Україну: легкові
автомобілі - 4 (9 осіб), вантажні - 17 (22 особи), пішоходи - 15 осіб.
Білорусь: 29.03 забезпечено безперешкодний транзит через територію Білорусі у
супроводі ДАІ 14 громадян України, які успішно повернулися на Батьківщину.
Румунія: 29.03 забезпечено у супроводі посольства транзит через територію 12
громадян України.
Країни Америки
Бразилія: 29.03 надано сприяння з транзитом до Чилі 11 членам 25-ї Антарктичної
наукової експедиції України.
Перу: 29.03 вилетіли 35 громадян польським спецлітаком за маршрутом ЛімаКанкун-Варшава.
США: Ведуться переговори із компаніями-судновласниками для організації
евакуації в Україну українських громадян - членів екіпажів круїзних лайнерів. 14 з них
29.03 відправлені по маршруту Маямі (Флорида) - Бостон (Массачусетс) - Дублін (Ірландія)
- Амстердам (Нідерланди) - Мінськ (Білорусь) - Київ.
Країни БСС та Африки
Ізраїль: 29.03 рейсом ізраїльських авіаліній в Україну повернулося 125 громадян.
Катар: 29.03 вилетіло два транзитних літака з Індонезії з 347 громадянами на борту
(включно вилетіла 1 громадянка України з Катару).
Країни АТР
Індонезія: на 31.03 опрацьовується рейс МАУ Денпасар-Київ (300 осіб). Решта –
регулярні рейси Катар-ейр (є квитки з 29.03).

********************
Законодавство
30 березня, на позачерговому засіданні, Верховна Рада звільнила Ігоря Уманського
з посади міністра фінансів і Іллю Ємця з посади міністра охорони здорові.

********************

Новини уряду
Уряд уточнив макропрогноз на 2020 рік.
Основні зміни прогнозу є результатом суттєвого спаду всієї світової економіки та
впровадження масштабних заходів, направлених на стримування і боротьбу з COVID-19, як
в Україні, так і в більшості країн світу.
У результаті прогноз ВВП України на цей рік був переглянутий - наразі очікується
падіння на 3,9% порівняно зі зростанням на 3,7%, яке прогнозувалося раніше, до початку
світової кризи. Рівень безробіття становитиме 9,4% проти прогнозованого 8,1%, а падіння
реальної заробітної плати складе 0,3%.
Водночас, уже з ІІ половини року очікується відновлення економічного зростання і
його прискорення в наступні роки. Серед причин – високий попит у світі на продукцію
вітчизняного АПК, значно стійкіша банківська система порівняно з попередніми кризовими
епізодами, зниження цін на імпортовані енергетичні товари, продовження структурних
реформ у співпраці з міжнародними партнерами.
Середньорічний курс гривні прогнозується на рівні 29,5 грн за дол США (порівняно
з 27 грн за дол США, прогнозованими у жовтні 2019 року). Зростання цін на споживчому
ринку лише тимчасово прискориться до 8,7% (порівняно з 5,5% у попередньому прогнозі),
і вже в наступному році повернеться до цільових 5%.
Кабінет Міністрів України прийняв Постанову щодо посилення карантинних
заходів через коронавірус.
Прийняте рішення передбачає, що на осіб, які мали контакт з хворим на
коронавірусну хворобу (COVID-19) або хворіють на коронавірусну хворобу (COVID-19) та
не потребують госпіталізації, покладається обов’язок дотримуватись режиму самоізоляції з
метою запобігання поширенню хвороби в Україні.
Особи, які відвідували країни/регіони з місцевою передачею вірусу в громаді
відповідно до ситуаційних звітів ВООЗ, підлягатимуть обсервації (ізоляції) протягом 14
днів з метою недопущення занесення нових випадків хвороби на територію України.
Обласні та Київська міська державні адміністрації мають забезпечити облаштування
спеціальних закладів для організації обсервації, транспортування до них осіб, що їй
підлягають, а також медичне спостереження за ними.
Уряд прийняв Постанову, яка полегшує процес закупівель товарів, робіт і послуг,
необхідних для подолання коронавірусної хвороби COVID-19. Згідно рішення, замовнику
потрібно лише оприлюднити інформацію про заплановану закупівлю та за результатами її
проведення прозвітувати в електронній системі закупівель.
Крім того, відповідно до Переліку товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення
заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби
(COVID-19) здійснювати закупівлі можуть всі замовники на території України, тоді як
раніше таку можливість мали лише заклади охорони здоров'я.
Кабінет Міністрів прийняв рішення про зміни у Порядку реєстрації,
перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу.
Так, у період надзвичайної ситуації зміни до Порядку передбачають:
- При наданні статусу безробітного не буде застосовуватись семиденний період для
активного пошуку підходящої роботи. Особі відразу надаватиметься статус безробітного
без необхідності протягом 7-ми днів відвідувати співбесіди з роботодавцями. В цей період
співробітники служби зайнятості будуть підбирати можливі варіанти підходящої роботи,
формуватимуть комплекс заходів, які мають вжити кар’єрний радник та особисто
зареєстрований безробітний, для працевлаштування або здійснення іншого виду зайнятості.

- Надається право зареєстрованим безробітним не відвідувати службу зайнятості
протягом 30 і більше календарних днів (комунікація зареєстрованих безробітних і
працівників служби зайнятості відбуватиметься дистанційно – телефоном, електронною
поштою).

*****************
Новини органів державної влади
Міністерство охорони здоров’я України оновило алгоритми організації
протиепідемічних заходів та медичної допомоги в осередках інфікування на COVID-19.
Зокрема, документами зафіксовано алгоритми виявлення коронавірусної хвороби,
стандарти роботи фахівців екстреної медичної допомоги, епідеміологів, правила
використання засобів індивідуального захисту, правила догляду за хворими на COVID-19 у
домашніх умовах, критерії для госпіталізації пацієнтів з тяжкими і середньої тяжкості
випадками. Також затверджено клінічний маршрут пацієнта.
Оновлені стандарти узгоджуються з рекомендаціями Всесвітньої організації
охорони здоров'я та є адаптованими до потреб системи охорони здоров'я України.
Разом з тим, МОЗ України оновив алгоритми амбулаторно-поліклінічної
допомоги пацієнтам з підозрою на COVID-19.
Відповідно до цих алгоритмів, пацієнтів з легкою формою захворювання, які не
мають ризику ускладнень, а також пацієнтів, що одужують та вже не потребують
цілодобового нагляду лікарів, рекомендовано лікувати амбулаторно, тобто в домашніх
умовах.
При цьому лікарі забезпечують постійний контроль поточного стану пацієнта і його
контактних осіб за телефоном та/або можуть здійснювати виїзні консультації з
дотриманням правил інфекційного контролю.
Також в МОЗ прийнято рішення і створена експертна група з провідних
професорів і клініцистів, які будуть розглядати всі передові методи лікування які
використовуються в світі та рекомендувати використовувати їх на території України у
випадках, коли варіантів у порятунку життя хворому не буде існувати.
МОЗ повідомляє: визначено перелік лікарень першої хвилі для госпіталізації
пацієнтів з COVID-19. Передбачено 240 медичних закладів на всій території України для
госпіталізації для пацієнтів, стан яких погіршується.
Список цих лікарень буде збільшуватись у разі необхідності. Побачити інформацію
про лікарні та рівень їхньої оснащеності можна на новому дешборді НСЗУ
https://nszu.gov.ua/e-data/dashboard/likarni-covid
Відповідні заклади охорони здоров’я відібрані і схвалені очільниками областей,
регіональними департаментами охорони здоров’я, рекомендовані НСЗУ спільно з МОЗ.
Пріоритетним критерієм вибору визначено безпеку пацієнтів. Щоб госпіталізовані з
COVID-19 пацієнти отримували всі необхідні медичні послуги без необхідності
переведення до іншої лікарні при погіршенні стану. А ті пацієнти, які потрапили до лікарні
з приводу інших захворювань, не перетинались з інфікованими коронавірусом пацієнтами
та безпечно проходили лікування.
Відповідно до даних, які отримала НСЗУ від вищезгаданих закладів, всі вони мають
необхідне обладнання, щоб надавати допомогу хворим на коронавірус. А саме: в 240
закладах передбачено 4,1 тисяча місць для ізоляції хворих, 67 тис. ліжок-місць. Кількість
апаратів ШВЛ складає понад 1800 одиниць. В лікарнях працює 5855 лікарів інфекціоністів, анестезіологів, терапевтів та педіатрів.

Наголошуємо, що перелік лікарень сформований для госпіталізації пацієнтів, стан
яких погіршується. Пацієнти, які відчувають симптоми COVID-19, не можуть звертатися
самостійно до цих закладів охорони здоров’я. Це може загрожувати їхньому здоров’ю. При
виявленні симптомів COVID-19 пацієнтам потрібно зателефонувати своєму сімейному
лікарю. А при наявності важких симптомів - температура вище 38, яка не збивається, та
утруднене дихання - дзвонити до 103.

Міністерство оборони України інформує, що станом на 30 березня в Збройних
Силах випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом
типу COVID-19 не зареєстровано. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) — 164 особи.
Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі 5 діб — 55 осіб.
Дердприкордонслужба: за минулу добу співробітники Держприкордонслужби
України здійснили менше 14 тисяч пропускних операцій. Це найнижчий зафіксований
показник перетинань кордону.
Загалом в Україну в’їхало близько 9 тисяч осіб, більшість яких – майже 7,5 тисячі
осіб – співвітчизники, які повернулися з-за кордону. До 5 тисяч осіб, серед яких 1,6 тисячі
іноземців, оформлено на виїзд з України.
На сьогоднішній ранок на кордоні немає ані черг осіб, які подорожують власним
транспортом, ані тих, хто прибув до пунктів пропуску пішки.
Майже 1 тисячу українців прикордонники оформили в аеропорту «Бориспіль». Ці
громадяни прибули 6-ма спеціальними авіарейсами.
Також учора в Україну потягом з Росії прибуло майже 700 пасажирів, переважна
більшість з яких - співвітчизники, решта – іноземці, які мають право в'їхати в нашу країну.
За добу прикордонники у взаємодії з представниками санітарно-карантинних
підрозділів провели температурний скринінг та опитування про стан здоров’я понад 9 тисяч
осіб.

Укрзалізниця компенсує 100% вартості квитків на усі поїзди, що мали відправитись
після 18 березня.
Наразі в Україні продовжує діяти заборона на перевезення пасажирів залізничним
транспортом у будь-якому сполученні у зв’язку з карантином, спричиненим спалахом
гострої респіраторної хвороби COVID-19. Залізничне пасажирське сполучення буде
відновлене після прийняття відповідного рішення урядом України.
Детальніше
—
за
посиланням:
https://www.uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/515819/

*********************
Новини столиці
Київ продовжує вживати заходи із запобігання поширенню коронавірусної
інфекції COVID-19.
Наразі в’їзди і виїзди зі столиці не закриті, а контролюються. Із 17 березня діє
обмеження для в’їзду автобусів міжміського та міжобласного сполучення. Всі
обмеження, встановлені для міста Києва, - синхронізовані з рішеннями Кабінету Міністрів.
В’їзд до Києва легкового транспорту не обмежений.
Блок-пости на в’їздах у Київ працюють уже тиждень. На них чергує поліція та
представники муніципальної варти. А термометрію на в’їздах роблять поки вибірково.

*******************
Звернення громадян до урядового контактного центру
Продовжують надходити до Урядового контактного центру звернення на «гарячу
лінію» для повідомлень стосовно розповсюдження коронавірусу SARS-CoV-2.
Динаміка надходження дзвінків та надсилання на розгляд ОВВ звернень із вказаної
тематики:

Загалом протягом 29 березня зареєстровано 350 звернень з питань, пов’язаних з
коронавірусом. За вказаний період на онлайн-чат Міністерства закордонних справ з даної
проблематики отримано 1 127 повідомлень.
На розгляд органів влади надіслано 104 звернення, які зареєстровані переважно із м.
Києва, а також, Дніпропетровської та Одеської областей.
Працівники Центру у 246 випадках надали заявникам консультаційну інформацію з
питань, пов’язаних з коронавірусом SARS-CoV-2, зокрема в 15 випадках громадянам
надавалася інформація стосовно порядку перетину державного кордону.
На гарячу лінію Митної служби (1548) протягом доби отримано 50 дзвінків.
Заявникам надавалася консультаційна інформація, зокрема, з питань роботи митних постів
«Рава-Руська» Львівської та «Ягодин» Волинської областей.

