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Центр економічної стратегії – незалежний центр досліджень державної політики. Завдання ЦЕС 

– підтримка реформ в Україні з метою досягнення стійкого економічного зростання країни. 

Центр робить внесок у розробку стратегії економічного зростання України, здійснює 

незалежний аналіз найбільш важливих аспектів державної політики, а також працює над 

посиленням громадської підтримки реформ. Заснований у травні 2015 року. 

Наші принципи:  

 Економічна свобода (лібералізація, дерегуляція, приватизація)  

 Вільна та чесна конкуренція  

 Менша роль держави за підвищення її ефективності  

 Інформаційна прозорість та свобода слова  

 Верховенство права та захист приватної власності  

 Здорові та стабільні державні фінанси  

 Економіка, що створена на засадах знань. 

Для більш детальної інформації про ЦЕС просимо звертатися до Андрія Федотова, директора 

з комунікацій (тел.: (044) 492-7970, office@ces.org.ua).  

Також запрошуємо відвідати наш сайт www.ces.org.ua та слідкувати за нами у соціальних 

медіа facebook.com/cesukraine чи twitter.com/ces_ukraine. 

 

Бріф  підготовлено в межах інституційного фінансування, яке надає група Dragon Capital, а також Ініціа-

тиви з розвитку аналітичних центрів в Україні, яку виконує Міжнародний фонд «Відродження» у партнер-

стві з Ініціативою відкритого суспільства для Європи (OSIFE) за фінансової підтримки Посольства Швеції 

в Україні. 

 

Думки та позиції викладені у бріфі є позицією авторів та не обов’язково відображають позицію групи 

Dragon Capital, Посольства Швеції в Україні, Міжнародного фонду «Відродження» та Ініціативи відкри-

того суспільства для Європи (OSIFE). 
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1.  МЕТА ЗАПИСКИ 

У рамках боротьби із поширенням вірусу SARS-CoV-2 в Україні термінові карантинні заходи були великою 

мірою швидкою реакцією на зростання смертності від коронавірусу в окремих країнах Європи та 

копіюванням запроваджених там заходів без оцінки як їх епідеміологічного, так і економічного впливу. 

Зараз, після чотирьох тижнів карантину, та з накопиченням доведених фактів щодо готовності системи 

охорони здоров’я та особливостей поширення вірусу, слід оптимізувати набір заходів таким чином, щоб 

вони зменшували темпи поширення вірусу серед найбільш вразливих груп за мінімального негативного 

впливу на економіку та добробут громадян. Адже вже зрозуміло, що боротьба із коронавірусом, на жаль, 

не спринт, а марафон, і перебути його в умовах жорсткого карантину не вийде. 

У цій записці ми пропонуємо наше бачення – як, залишаючись у межах пропускної спроможності системи 

охорони здоров’я, втримати якомога вищий рівень економічної активності. 

2.  ПОТОЧНА СИТУАЦІЯ 

В усьому світі карантин став швидкою відповіддю на загрозу пандемії вірусу SARS-CoV-2. Цей вірус 

спричинює серйозну загрозу для здоров’я та має тривалий інкубаційний період безсимптомного перебігу, 

протягом якого передається від людини до людини. Тому багато країн у світі були змушені ввести жорсткі 

карантинні заходи, щоб згладити криву поширення вірусу, тим часом активно готуючи свої системи 

охорони здоров’я до прийому великої кількості важких пацієнтів. 

В Україні від 12 березня діють карантинні заходи задля обмеження поширення коронавірусної інфекції. Із 

6 квітня їх посилили. Серед цих заходів багато таких, що обмежують не лише соціальну, а й економічну 

активність. Це, зокрема, пряма заборона працювати для частини роздрібної торгівлі, та надавати 

громадянам більшість послуг, зокрема, зокрема для роботи кафе і ресторанів. Також було заборонено 

роботу пасажирського транспорту, що унеможливило вихід на роботу частини працівників підприємств, 

де дистанційна робота неможлива. Закрито школи та дитячі садочки, що обмежує економічну активність 

батьків дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, насамперед, жінок. Накладено заборону на 

прогулянки в парках, на дитячих майданчиках, появу в громадських місцях без  захисних масок. 

Але реальну епідемічну картину та ефективність цих заходів оцінити дуже важко. Обсяги тестування в 

Україні невеликі – станом на 9 квітня досліджено лише 20,6 тис. зразків від початку епідемії. Трапляються 

свідчення що, людей із симптомами COVID-19 взагалі відмовлялися тестувати. Впроваджені в Україні 

карантинні заходи, тим не менш, покликані дати уряду дорогоцінний час для підготовки системи охорони 

здоров'я до боротьби із вірусом. Але існує одразу кілька причин, чому така ситуація не може бути сталою, 

а час для підготовки є дуже обмеженим:  

 Економічна шкода: час, куплений ціною карантину, дорогоцінний у прямому сенсі – адже примусове 

закриття бізнесів, вимушені відпустки людей та інші карантинні обмеження можуть коштувати 

економіці за кожен місяць карантину від 3% на початку до 5% ВВП.  

 Соціальна шкода:  обмежено звичайну активність, доступ до планової медичної допомоги, доступ 

дітей до освіти, збільшуються ризики поширення психічних захворювань та проблем, пов'язаних із 

вимушеним обмеженням руху, домашнім насильством тощо.  

 Дотримання верховенства права: не лише в Україні, а й у країнах ЄС у зв’язку із введенням 

карантину піднімається питання правовладдя та дотримання конституційних прав та свобод людини 

і громадянина. Харківська правозахисна група справедливо вказує на те, що хоча карантинні 

обмеження вмотивовані міркуваннями про безпеку українців, проте прийняття рішень органами 

http://khpg.org/index.php?id=1586221405&fbclid=IwAR3wKkdzXCcD37snJaOAFlCzOqaGPyx82_MhEq2S69cx_yw0LL5ClIPWZ-I
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державної влади поза межами своїх повноважень, як це сталося з Постановою Кабінету Міністрів 

України №211, є неприпустимим.  

Вже зараз епідеміологи розуміють, що боротьба з вірусом – це марафон, а не спринт: час появи вакцини 

поки що не прогнозують, дієвих ліків наразі теж немає, періодичні спалахи є ймовірними протягом  2020-

2021 років, яким би суворим не був карантин. Уряду та політикам важливо бути консервативними в 

оцінках, щоби не покладати марних надій на швидке завершення епідемії, але при цьому добре розуміти 

ефективність і ціну кожного заходу для боротьби з нею. 

Карантин у тому вигляді, в якому він є зараз, із марафоном несумісний, і рано чи пізно його доведеться 

знімати. Тим важливіше зробити все можливе, щоби не змарнувати жоден день, куплений дорогою ціною, 

і спрямувати всі можливі ресурси держави на збільшення пропускної спроможності системи охорони 

здоров’я та необхідні санітарні заходи. Це перший фокус системи державного реагування на кризу. 

3. ПЕРЕДУМОВИ ПОМ’ЯКШЕННЯ КАРАНТИННОГО 

РЕЖИМУ 

Зараз в Україні діє не найжорсткіший, але посилений режим карантину. Він може бути послаблений до 

помірного лише у випадку виконання усіх описаних нижче умов. На забезпечення цих умов уряд має час 

до 24 квітня. Інакше карантин доведеться подовжувати – з усіма відповідними наслідками для економіки, 

державного бюджету, соціального становища у суспільстві. Це не означає, що посилений карантин має 

бути саме в нинішньому форматі, який ми не вважаємо оптимальним, але він все одно буде жорсткішим і 

матиме вищу ціну для економіки та суспільства. 

3.1. ЩО ДЕРЖАВІ ПОТРІБНО ПОБУДУВАТИ ЗА ЧАС КАРАНТИНУ 

Основна ідеологія нової системи запобігання захворювань – широкомасштабне тестування та ізоляція 

випадків, щоб зберегти можливість нормального функціонування решти економіки. Для цього потрібно 

радикально, в десятки разів, збільшити спроможності системи із виявлення та тестування. Це може 

здаватися коштовним на даний момент, але в макроекономічній перспективі коштуватиме набагато 

дешевше, ніж постійний локдаун. Тестування також важливе для того, щоб виявити людей. які вже 

перехворіли та можуть повертатися до нормального життя. Друга складова - спроможна система лікарень. 

Базові, але не менш необхідні речі – наявність засобів захисту та обізнаність людей про те, як захиститися 

від вірусу. 
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Таблиця 1. Передумови пом’якшення карантинного режиму  

Наявність 
працюючої 
системи 
амбулаторного 
тестування та 
ізоляції  

 Протокол тестування на амбулаторному рівні згідно з останніми 

рекомендаціями ВООЗ1/ЄвроCDC2 (обов’язкове тестування усіх підозрілих 

випадків). 

 Забір зразків для проведення тестів ПЛР для усіх контактів, радикальне 

збільшення кількості тестів та лабораторій. 

 Система пунктів/бригад амбулаторного тестування у межах доступності для 

населення 

 Простий доступ громадян до тестування на амбулаторному рівні. 

 Затверджений протокол ізоляції/самоізоляції підтверджених/ підозрілих 

випадків на амбулаторному рівні згідно з останніми рекомендаціями 

ВООЗ/Євро CDC3 (обов’язкова ізоляція для підтверджених або підозрюваних 

випадків (стаціонар для тяжких та середньої тяжкості, місця для ізоляції - для 

легких та помірних випадків), обов’язкова самоізоляція для контактів, 

добровільна самоізоляція для людей з симптомами). 

Потужність 
мережі лікарень4 

 Визначені лікарні для госпіталізації хворих з COVID-19 першої та другої хвилі. 

 Визначена почерговість заповнення лікарень у кожній хвилі. 

 Підтверджена наявність обладнаних ліжок інтенсивної терапії (обладнання 

для підтримки дихання), потужність систем подачі кисню у лікарнях та 

наявність необхідного персоналу. 

 Відпрацьована та підтверджена здатність витримувати пікове навантаження 

у визначених лікарнях. 

Захист медичного 
персоналу5 

 В усіх точках контакту медиків забезпечено засобами індивідуального 

захисту (ЗІЗ) та проведено навчання з користування ними. 

 Відпрацьовано алгоритм отримання ЗІЗ у разі появи першого хворого. 

 Наявний протокол дій для звернень/виявлення хворих поза точками 

контакту. 

 Створено запас для 15 днів роботи. 

Вироблені 
навички щодо 
гігієни та 
соціального 
дистанціювання 

За допомогою опитувань підтверджено: обізнаність населення з правилами 

соціального дистанціювання та дотримання гігієни та соціального 

дистанціювання. 

 

                                                                                       
1 Global Surveillance for human infection with coronavirus disease (COVID-19) 

2 Case definition and European surveillance for COVID-19, as of 2 March 2020 

3 Considerations relating to social distancing measures in response to COVID-19 – second update 

4 Strengthening the Health Systems Response to COVID-19 - OLD 

5 Rational use of personal protective equipment (PPE) 

https://www.who.int/publications-detail/global-surveillance-for-human-infection-with-novel-coronavirus-(2019-ncov)
https://www.ecdc.europa.eu/en/case-definition-and-european-surveillance-human-infection-novel-coronavirus-2019-ncov?fbclid=IwAR0Ruo3J-Ag3RNy0Q9ZVJNRogAUkMsJYzWi-7WAqkZhnNEo1RP7TFZ4qaus
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/covid-19-social-distancing-measuresg-guide-second-update.pdf
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/novel-coronavirus-2019-ncov-technical-guidance/coronavirus-disease-covid-19-outbreak-technical-guidance-europe/strengthening-the-health-systems-response-to-covid-19-old%23434583
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331498/WHO-2019-nCoV-IPCPPE_use-2020.2-eng.pdf
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3.2. ОЦІНКА ПОТОЧНОГО СТАНУ ГОТОВНОСТІ СИСТЕМИ ОХОРОНИ 

ЗДОРОВ'Я 

Карантинні заходи виграють час для урядів, щоб підготувати свою систему охорони здоров’я та 

забезпечити її здатність а) контролювати перебіг епідемії та б) бути готовою до пікових навантажень у 

разі загострення ситуації.  

Без впевненості в тому, що система охорони здоров’я виконує ці дві умови, пом’якшення карантинних 

заходів призведе до значних ризиків. При цьому продовження карантину призводить до подальшого 

виснаження економіки.  

Оцінка поточного стану готовності системи охорони здоров’я за цими чотирма напрямками свідчить про 

вкрай низьку здатність системи до виконання цих завдань практично за кожним напрямом.  

3.2.1. НАЯВНІСТЬ ПРАЦЮЮЧОЇ СИСТЕМИ АМБУЛАТОРНОГО ТЕСТУВАННЯ ТА 

ІЗОЛЯЦІЇ  

Україна є країною з одним з найнижчих у світі показником тестування. Згідно з даними уряду, на 9 квітня 

2020 Україна провела 20,6 тис. тестів6, або 51 на 100 тис. населення (для порівняння в Італії 1221 на 100 

тис., Південній Кореї – 906 на 100 тис., Туреччині – 242 на 100 тис.7). Більше того, із заявленого числа лише 

невелика частина проведені за методом ПЛР, що є золотим стандартом8 для виявлення SARS-CoV-2. 

Наразі стратегія діагностики та ізоляції регламентована Наказом №722 МОЗ України від 28.03.20209. 

Згідно з ним, тестуванню підлягають лише госпіталізовані пацієнти. Цих пацієнтів доставляє до лікарень 

бригада екстреної допомоги, яка визначає потребу в госпіталізації.  

Для того щоб мати контроль над епідемічною ситуацією та налагодити систему ізоляції пацієнтів, 

необхідно докорінно змінити стратегію діагностики та перенести основні зусилля на амбулаторний 

рівень. В цьому разі ми зможемо краще розуміти рівень поширення вірусу та унеможливлювати локальне 

поширення. 

3.2.2. ПОТУЖНІСТЬ МЕРЕЖІ ЛІКАРЕНЬ 

Готовність мережі лікарень витримати епідемію COVID-19 визначається здатністю забезпечити важкі 

випадки (15-20%) ліжками інтенсивної терапії з можливістю доступу до кисневої підтримки, а 

критично важких пацієнтів (5%) – апаратами ШВЛ. Згідно з наявною світовою практикою, найвужчим 

місцем є саме апарати ШВЛ.  

У таблиці нижче наведено розрахункове пікове навантаження визначених для лікування COVID-19 

лікарень першої хвилі у кожній області. Саме з цими цифрами можна порівнювати кількість виявлених 

випадків, щоб розуміти – чи загрожує подальше поширення вірусу в області втратою можливості 

порятунку пацієнтів з COVID-19 в критичному стані. Ці розрахунки, однак, можуть бути завищеними 

через такі фактори: 

 Усі важкі пацієнти мають бути госпіталізовані на ліжка інтенсивної терапії (ІТ) з можливістю подачі 

кисню та нагляду фахового лікаря-анестезіолога, здатного проводити відповідне лікування. 

                                                                                       
6 Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19 

7 To understand the global pandemic, we need global testing – the Our World in Data COVID-19 Testing dataset 

8 Laboratory testing for 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) in suspected human cases 

9 Стандарти медичної допомоги "Коронавірусна хвороба (COVID-19)" 

https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-ncov-
https://ourworldindata.org/covid-testing
https://www.who.int/publications-detail/laboratory-testing-for-2019-novel-coronavirus-in-suspected-human-cases-20200117
https://moz.gov.ua/uploads/3/19713-standarti_med_dopomogi_covid_19.pdf
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Наявність достатньої кількості таких ліжок залишається незрозумілою. Області подали дані про 

кількість ліжок ІТ, яка є меншою, ніж кількість апаратів ШВЛ (1712 ліжок, 1870 апаратів ШВЛ10).  

 Поширення випадків COVID-19 є не рівномірним, а сконцентрованим у окремих регіонах/територіях, 

де навантаження на лікарні буде особливо високим. Тому слід розглядати потужність мережі в 

окремій області та обласному центрі, а не загалом по країні.  

 Ліжка інтенсивної терапії та апарати ШВЛ розосереджені по районах області, що знижує потужність 

лікарень в обласному центрі. Наприклад, у Тернопільській області станом на 6 квітня зафіксовано 160 

випадків COVID-19, при цьому область заявила про наявність 63 апаратів ШВЛ. Водночас із цих 160 

випадків 106 виявлено у Монастириському районі, де є лише 6 апаратів у місцевій районній лікарні. 

Таким чином, районна лікарня впритул наблизилася до своєї пікової потужності.  

 Чинний протокол лікування COVID-19 передбачає госпіталізацію більшості осіб, які потребують 

тестування. Такий підхід навантажує лікарні ще більше, відволікаючи їх ресурси від лікування важких 

випадків. 

Таблиця 2. Наявність апаратів ШВЛ та їх достатність для виявлених випадків COVID-19 

 Населення, 

тис.11 

Апарат

и ШВЛ 

Апарати ШВЛ 

на 100 тис. 

Максимальна кількість 

випадків, які витримає 

система («пікове 

навантаження») 

Запорізька 1656,7 163 10 3260 

Дніпропетровська 3230 154 5 3080 

Харківська 2795 128 5 2560 

Київ 3703,1 117 3 2340 

Донецька 1981,2 114 6 2280 

Полтавська 1337,0 107 8 2140 

Житомирська 1062,6 105 10 2100 

Вінницька 1331,4 86 6 1720 

Закарпатська 924,7 78 8 1560 

Херсонська 913,7 72 8 1440 

Івано-Франківська 1125,7 65 6 1300 

                                                                                       

10 https://nszu.gov.ua/e-data/dashboard/likarni-COVID 
11 Оприлюднено результати оцінки чисельності наявного населення України  

https://www.kmu.gov.ua/news/oprilyudneno-rezultati-ocinki-chiselnosti-nayavnogo-naselennya-ukrayini
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Тернопільська 763,6 63 8 1260 

Львівська 2290,1 62 3 1240 

Волинська 903,6 59 7 1180 

Черкаська 1088,1 59 5 1180 

Кіровоградська 826,8 58 7 1160 

Чернівецька 727,6 56 8 1120 

Луганська 1127,5 55 5 1100 

Чернігівська 912,6 54 6 1080 

Сумська 932,5 54 6 1080 

Київська 2286,4 54 2 1080 

Одеська 2347,9 48 2 960 

Рівненська 943,6 40 4 800 

Хмельницька 1024,7 16 2 320 

Миколаївська  1053,2 15 1 300 

Джерело: Перелік лікарень для госпіталізації пацієнтів з COVID-19 

Рекомендації: 

 Концентрувати потужності (апарати ШВЛ, фахівці-анестезіологи) у невеликій кількості визначених 

лікарень у обласних центрах та великих містах замість розпорошування між районними лікаренями.  

 Створити мобільний резерв обладнання та фахівців на національному рівні для посилення регіонів із 

найбільшими спалахами COVID-19. Спростити правові процедури для цього. 

 Збільшувати кількість ліжок інтенсивної терапії у визначених лікарнях.  

 Внести зміни до протоколу лікування COVID-19, перенести основне навантаження щодо тестування 

на амбулаторний рівень.  

3.2.3. ЗАХИСТ МЕДИЧНОГО ПЕРСОНАЛУ 

 Нині дуже мало офіційних даних щодо захисту медичного персоналу. Згідно із спостереженнями та 

оцінками експертів існує три головні перешкоди на шляху до належної системи захисту:  

 Дефіцит засобів індивідуального захисту. Він поступово скорочується завдяки зусиллям уряду, 

місцевої влади, волонтерів та бізнесу.  

https://nszu.gov.ua/e-data/dashboard/likarni-covid
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 Неналежна підготовка медичного персоналу та відсутність відпрацьованих процесів щодо 

правильного використання ЗІЗ. Часто навіть там де є ЗІЗ, персонал не використовує його, 

намагаючись економити, або використовує неправильно.  

 Відсутність або неналежна готовність системи першого контакту, тріажу, розмежування потоків. 

Системно не визначено чітких шляхів контакту потенційно інфікованих осіб із закладами охорони 

здоров’я, а також протоколів дій для звернень поза цими визначеними точками контакту. У деяких 

регіонах спалахи інфекції сталися внаслідок зараження у звичайних загальних лікарнях, не 

підготовлених до прийому пацієнтів з COVID-19. У медичних закладах не діє принцип «будь-який 

пацієнт – потенційно інфікований», коли ЗІЗ використовуються за замовчуванням, якщо існує 

ймовірність звернення інфікованого пацієнта до закладу. Потоки хворих та здорових здебільшого не 

розведені.  

Перед тим, як послаблювати карантинні заходи необхідно: 

 Прийняти та відпрацювати протокол першого контакту для потенційно інфікованих пацієнтів. Він 

має відбуватися через визначені маршрути. Повинен бути протокол дій у випадку звернень поза 

маршрутами.  

 Провести навчання з інфекційного контролю у визначених точках контакту та у лікарнях, визначених 

для лікування COVID-19.  

 У місцях контакту забезпечити розмежування потоків пацієнтів. Слід розглянути можливість не лише 

розмежування всередині лікарні, а й виділення окремих лікарень або корпусів лікарень лише для 

лікування COVID-19.   

3.3. ВИРОБЛЕНІ НАВИЧКИ ЩОДО ГІГІЄНИ ТА СОЦІАЛЬНОГО 

ДИСТАНЦІЮВАННЯ 

Дотримання фізичної дистанції між людьми та дисципліноване виконання правил гігієни має потужний 

ефект щодо поширення хвороби COVID-19. У стратегії деяких країн (наприклад, Швеція12) цей фактор 

відіграє ключову роль.  

В Україні є добрі передумови для цього. Згідно з опитуваннями13, 87% вважають поширення вірусу 

реальної загрозою, а 51% вважають цю загрозу реальною для себе та своїх родин.  

Отже, українці готові сприймати необхідність індивідуальних дій для боротьби з епідемією. Уряд та 

місцева влада проводять комунікації на тему соціального дистанціювання, однак роблять це розрізнено. 

Слід посилити зусилля в цьому напрямку, виробивши єдині стандарти повідомлень та їх донесення.   

Перед тим, як пом’якшувати карантинні заходи слід переконатися шляхом опитування громадян, чи 

обізнаність громадян щодо соціального дистанціювання та правил гігієни є достатньо високою.  

4. НОВА СТРАТЕГІЯ – АДАПТИВНИЙ КАРАНТИН 

Жорсткий карантин, який діє зараз в Україні, дозволяє виграти час для підготовки системи охорони 

здоров’я, санітарно-епідеміологічного реагування, забезпечення людей засобами індивідуального захисту 

та роз’яснень щодо безпечної поведінки.  

                                                                                       
12 In the Coronavirus Fight in Scandinavia, Sweden Stands Apart 

13 Україна на карантині: моніторинг суспільних настроїв  

https://www.nytimes.com/2020/03/28/world/europe/sweden-coronavirus.html
http://ratinggroup.ua/research/ukraine/ukraina_na_karantine_monitoring_obschestvennyh_nastroeniy.html
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При цьому німецькі дослідники вже говорять про альтернативну стратегію адаптивного карантину.14 Це 

означає, що обмежувальні заходи слід вводити та послаблювати залежно від поширення вірусу, тонко 

підлаштовувати під конкретні цілі і таким чином, щоб не завдавати шкоди економіці більше, ніж це є 

абсолютно необхідним для збереження людських життів. 

Адаптивний карантин потребує точних даних та масового тестування, щоб знати точну картину та 

швидко реагувати на зміну епідеміологічної ситуації. Чим швидшого реагування можна досягнути –  тим 

меншими будуть обмежування звичайної економічної та соціальної активності. 

Ми проаналізували пакети обмежувальних заходів по всьому світу з бази даних COVID-19 countermeasures 

database15 та спробували змоделювати рекомендації щодо адаптивного карантину для України. 

4.1.  ПРИНЦИПИ АДАПТИВНОГО КАРАНТИНУ: 

Оперативна інформація про поширення вірусу 

Проводиться широке, масове тестування, вивчення механізму розповсюдження вірусу, відслідковуються 

контактні особи та кластери спалахів. Потрібно збільшити обсяги тестування в десятки разів від 

поточного рівня. 

 Мінімальні обмеження та компенсування шкоди 

За першої можливості обмеження потрібно послаблювати. Компенсувати шкоду від обмежень потрібно 

не лише в грошовому вимірі (наприклад, виплати з безробіття чи кредитні канікули), а через урядові 

заходи, спрямовані на спрощення перебування на карантині – допомога соціального працівника, 

доставка продуктів та ліків, консультації психолога тощо.  

Максимальний санітарний захист 

У звичайному житті та на роботі громадяни захищені жорсткими санітарними нормами, медики мають 

засоби захисту, роботу лікарень та лабораторій організовано таким чином, що зараження здорових 

мінімізовано. 

Територіально-кластерний характер заходів, цільовий захист груп ризику. 

Якщо спалах зафіксовано на окремій території, то решта країни не повинна припиняти активність. 

Карантинні заходи спрямовані насамперед на захист груп ризику. Заходи у масштабах країни потрібно 

ухвалювати вибірково. 

 Інформування громадян є чітким та відвертим 

Комунікація уряду має бути рівновіддаленою як від істерики чи страху, так і від оманливої бравади. 

Люди мають отримати чіткі та правдиві орієнтири, усвідомлено поділяти цілі уряду, чи як мінімум 

розуміти їх, а також самостійно діяти згідно з рекомендаціями. Населення має бути обізнане про те, як 

захиститися від вірусу, куди звернутися по допомогу тощо. 

4.2. ТРИ РЕЖИМИ КАРАНТИННИХ ЗОН 

Визначальною для введення того чи іншого карантинного режиму є оцінка рівня поширення інфікування 

-- насамперед, завдяки здатності відслідкувати ланцюжок зараження. Необхідність введення кожного 

                                                                                       
14 Making the Fight against the Coronavirus Pandemic Sustainable  

15 COVID-19 countermeasures database 

https://www.ifo.de/DocDL/Coronavirus-Pandemic_Strategy.pdf
https://www.notion.so/COVID-19-countermeasures-database-b532a58d6f944ef6982ab565627bdb08
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режиму визначає комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) 

в області на основі висновків фахівців з громадського здоров’я та організації системи охорони здоров’я. 

Режими можуть бути застосовані окремо для областей, міст або районів чи населених пунктів, а також для 

окремих великих підприємств чи організацій, якщо кластерне поширення вірусу відбувається серед їхніх 

працівників. 

Ми умовно поділили режими за суворістю на жовтий (м’який, в основному санітарні вимоги та обмеження 

зібрань), червоний (помірний, з ізоляцією кластерів) та чорний (суворий, з введенням широкого 

карантину). 

Таблиця 3. Режими карантинних обмежень 

 Жовтий режим Червоний режим Чорний режим 

Базова ідеологія Широкі 

превентивні 

заходи, 

відстежування та 

ізоляція 

інфікувань, 

обмеження 

зібрань. 

Активний пошук 

контактів та ізоляція 

кластерів, посилення 

обмежувальних 

заходів 

Повністю закритий регіон,  

обмежено всю активність, 

окрім життєво-необхідної 

на час тривалості 

інкубаційного періоду 

Рівень 

поширення16 

(застосовується 

до території: 

область, місто, 

район) 

Поодинокі 

випадки 

Кластери (групи) 

випадків 

Локальне поширення 

Імпортовані з  

інших місць або 

місцеві випадки, 

невелике 

поширення  

Кластери випадків, 

згруповані у часі, 

певній місцевості або 

навколо спільного 

джерела. Можна 

відстежити джерело 

поширення. 

Великі спалахи, коли 

спостерігається багато 

випадків, не пов’язаних з 

відомими ланцюгами 

передачі та численні не 

пов’язані кластери у різних 

місцевостях на певній 

території 

Обмеження 

в’їзду-виїзду 

Немає Перевірка 

температури, 

опитування щодо 

симптомів 

В’їзд-виїзд закрито 

Обмеження для 

населення 

загалом 

Легкі Помірні Суворі 

                                                                                       
16 Global Surveillance for human infection with coronavirus disease (COVID-19) 

https://www.who.int/publications-detail/global-surveillance-for-human-infection-with-novel-coronavirus-(2019-ncov)
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Обмеження для 

груп ризику 

Помірні Суворі Суворі 

Джерело: складено ЦЕС з урахуванням рекомендацій ВООЗ та Європейського центру контролю за захворюваннями  

Основна мета санітарних заходів, широкого тестування та відстеження контактів – не допустити переходу 

території з жовтої до червоної та чорної зон, бо такий перехід боляче б’є по економічній та соціальній 

активності, знижує добробут людей та фінансові можливості уряду. Перехід у «зелену» зону означатиме 

закінчення епідемії та повернення до звичайного життя.  

Нині рівень поширення у різних областях України є різним. Щонайменше у 12 областях випадки є 

поодинокими. У інших областях спостерігається кластерне поширення. При цьому імовірно у Києві та 

Чернівецькій області (у зоні ризику Івано-Франківська та Тернопільська області) розпочалося локальне 

поширення. Важливо розуміти, що сама по собі кількість випадків не є показником рівня поширення. 

Рішення про нього повинна приймати комісія ТЕБ та НС з урахуванням того, чи можливо відстежити 

джерела та ланцюжки поширення.  

4.3. КАРАНТИННІ ЗАХОДИ 

У міжнародній та українській практиці вже використовується широкий спектр карантинних заходів. Ми 

згрупували найбільш поширені з них за критеріями впливу на економічну активність населення та  за 

ефективністю щодо стримування епідемії (детально – див. Додаток 1). 

4.3.1. ОБМЕЖУВАЛЬНІ ЗАХОДИ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ ПОШИРЕННЯ 

ВІРУСУ 

Загальний порядок введення заходів має відповідати динаміці поширення вірусу: для безпечних 

територій застосовуються заходи «жовтого» режиму, у випадку поширення вірусу до них додаються 

заходи «червоного» режиму, а за виявлення небезпечних темпів поширення – вмикається «чорний» режим 

аж до повного закриття в’їзду-виїзду з охопленого спалахом регіону. Важливо, щоб для окремих груп 

ризику чи територій поширення одночасно могли діяти різні режими, аби дотримувався принцип 

мінімальних обмежень для країни загалом.  

Виходячи із оцінки заходів за санітарно-епідеміологічною ефективністю та з їх економічного впливу, який 

визначено у Додатку 1, ми пропонуємо такий можливий формат впровадження обмежувальних заходів 

для різних режимів. 

Таблиця 4. Обмежувальні заходи в умовах різних режимів 

  Жовтий режим Червоний режим Чорний режим 

Пряме 

обмеження 

пересування 

громадян 

Ні Рекомендація не виходити 

з дому без нагальної 

потреби.  

 

Рекомендація не 

виходити з дому 

без нагальної 

потреби. 

Заборонено 

зібрання більше 2 
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осіб, мінімальна 

дистанція між 

громадянами 1,5-2 

м. (крім членів 

одного 

домогосподарства). 

Обмеження 

роботи 

громадського 

транспорту 

Громадський транспорт 

працює. Проводиться 

додаткова дезінфекція.  

Громадський транспорт 

працює. Збільшено 

рухомий склад та змінено 

режими роботи задля 

уникнення скупчення 

людей. Допуск лише в 

захисних масках.  

Громадський 

транспорт працює 

лише для осіб, які 

мають спеціальні 

перепустки. 

Носіння 

захисних 

масок 

Рекомендовано. Обов’язкове у всіх 

громадських закритих 

приміщеннях. 

Обов’язкове в усіх 

громадських 

місцях, зокрема, й 

на вулиці. 

Обмеження 

масових 

заходів 

Обмеження за кількістю 

учасників. 

Заборонено. Заборонено. 

Обмеження 

для місць 

підвищеного 

ризику 

(вокзали, 

станції, 

аеропорти) 

Посилена дезінфекція. 

Допуск лише в масках.  

Посилена дезінфекція. 

Допуск лише в масках.  

Закриті. 

Обмеження 

роботи 

закладів 

освіти 

Відкриті всі навчальні 

заклади. 

Відкриті лише дитячі 

садочки та початкові 

школи. 

Закриті всі 

навчальні заклади, 

крім спеціальних 

груп для дітей 

працівників, що 

забезпечують 

життєдіяльність 

населених пунктів. 

Обмеження 

торгівлі 

товарами 

першої 

необхідності 

Немає обмежень. Немає обмежень, 

посилена дезінфекція та 

заходи дистанціювання. 

Заохочення онлайн-

купівлі. 

Немає обмежень, 

посилена 

дезінфекція та 

заходи 

дистанціювання. 

Заохочення 

онлайн-купівлі. 
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Обмеження 

торгівлі, крім 

товарів 

першої 

необхідності 

Немає обмежень, за умов 

дотримання заходів 

дистанціювання. 

Дозволено лише в робочі 

дні, заборонено у вихідні. 

Допуск лише в масках. 

Заборонено. 

Обмеження 

торгівлі на 

відкритому 

повітрі 

Немає обмежень, за умов 

дотримання заходів 

дистанціювання. 

Немає обмежень, за умов 

дотримання заходів 

дистанціювання. 

Заборонено. 

Обмеження 

роботи 

ресторанів, 

кафе 

Немає обмежень, за умов 

дотримання заходів 

дистанціювання. 

Заборонено, крім 

доставки і самовивозу. 

Заборонено, крім 

доставки і 

самовивозу. 

Обмеження 

відвідування 

громадських 

просторів на 

відкритому 

повітрі 

(спортивні, 

дитячі 

майданчики, 

парки, 

сквери) 

Немає обмежень, за умови 

дотримання соціального 

дистанціювання. 

 

Немає обмежень, за умови 

дотримання соціального 

дистанціювання. 

Дитячі майданчики 

та спортивні 

площадки закриті. 

Інші простори 

відкриті за умови 

дотримання 

посиленого 

соціального 

дистанціювання 

Обмеження 

роботи 

підприємств 

Немає обмежень, за умов 

посиленої дезінфекції та 

соціального 

дистанціювання. 

Працівники мають право за 

бажанням та без обмежень 

переходити на дистанційну 

роботу там, де це може 

бути застосовано, 

підприємствам 

рекомендоване 

переведення на такий 

формат роботи. 

 

Немає обмежень, за умов 

посиленої дезінфекції та 

соціального 

дистанціювання.  

Перехід на дистанційну 

роботу там, де це може 

бути застосовано. 

Заборонено для 

всіх, крім 

критичної 

інфраструктури та 

сезонних 

сільськогосподарсь

ких робіт.  

Перехід на 

дистанційну 

роботу там, де це 

може бути 

застосовано. 

Обмеження 

відвідування 

місць 

проведення 

церемоній та 

Немає обмежень, за умов 

посиленої дезінфекції та 

соціального 

дистанціювання. 

Заборонено, крім 

відвідування кладовищ за 

умови дотримання 

посиленого соціального 

дистанціювання. 

Заборонено. 
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ритуалів 

(релігійні 

установи, 

установи 

урочистих 

подій, 

кладовища 

тощо) 

Джерело: Складено ЦЕС на базі The Health System Response Monitor (HSRM) та власних оцінок 

4.3.2. ОКРЕМІ ЗАХОДИ ДЛЯ ГРУП РИЗИКУ 

Наявні дані свідчать, що групами ризику щодо COVID-19 є люди віком понад 60 років та люди з хронічними 

захворюваннями17. Висновки на основі даних щодо летальності з Китаю (44 672 випадки) та Італії (73 780 

випадків)18 свідчать, що середня летальність у віковій групі від 0 до 60 років складає 0,6% для Китаю та 

0,9% для Італії (для сезонного грипу та ГРВІ - близько 0,1%). При цьому середня летальність у групі 60 і 

більше років складає 6% для Китаю та 15% для Італії, тобто відповідно у 10 та 15 разів вище, ніж для групи 

до 60 років.  

У групі понад 60 років найбільш небезпечним COVID-19 є для людей з супутніми захворюваннями 

(серцево-судинні (CFR 10,9%), діабет (7,3%), хронічні захворювання легень (6,3%), підвищений тиск (6%), 

рак (5,6%). Летальність серед заражених людей без супутніх захворювань, навіть у групі 60+ становила 

0,9%. 

Таблиця 5. Обмежувальні заходи для груп підвищеного ризику 

  Жовтий режим Червоний режим Чорний режим 

Пряме обмеження 

пересування 

Заохочення не виходити з 

дому без нагальної потреби, 

дозволено виходити для 

прогулянки чи вправ за 

умови дотримання 

дистанціювання. 

Заборона виходити з 

дому, у всіх випадках 

окрім купівлі продуктів, 

медикаментів. 

Заборона виходити з 

дому, у всіх випадках 

окрім купівлі 

продуктів, 

медикаментів. Масова 

доставка продуктів та 

медикаментів групам 

ризику коштом 

держави. 

Заходи для 

зменшення 

відвідування місць 

отримання 

соціальних послуг 

(виплата пенсій, 

оплата комунальних 

послуг, отримання 

медикаментів тощо) 

Заохочення отримання 

послуг онлайн або через 

третіх осіб. 

Обмеження отримання 

послуг офлайн.  

Організація надання 

послуг онлайн та через 

служби доставки додому. 

Надання послуг лише 

онлайн або через 

служби доставки 

додому. 

                                                                                       
17 Operational considerations for case management of COVID-19 in health facility and community 

18 Global Covid-19 Case Fatality Rates 

https://www.covid19healthsystem.org/mainpage.aspx
https://www.who.int/publications-detail/operational-considerations-for-case-management-of-covid-19-in-health-facility-and-community
https://bit.ly/2QOBJy4?fbclid=IwAR0vgDEF4FyEJBqxtzMUDD7TxsL-oFuv7PF0Q82FaG-o4Zb4YI_Ot4xOriQ
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Тимчасові обмеження 

пільгового проїзду в 

громадському 

транспорті 

Немає обмежень. Скасування пільгового 

проїзду. 

Не мають доступу до 

громадського 

транспорту (лише за 

перепустками). 

4.3.3. ЗАХОДИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ НА ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ 

На загальнонаціональному рівні варто фокусуватись на заходах, що не дають проникнути в країну 

імпортованих випадкам, а більш чи менш жорсткі умови загальнонаціонального карантину базувати на 

поширенні «чорних» зон чи територій за принципом охоплення географічної площі країни. Рішення про 

закриття «чорних» зон може бути прийняте лише на національному рівні. 

Таблиця 6. Заходи загальнонаціонального рівня 

  Жовтий режим Червоний режим Чорний режим 

Пересування 

громадян 

всередині країни 

між населеними 

пунктами та 

областями 

Не обмежене Обмежено лише рух з-до 

закритих «чорних» зон 

спалаху 

Заборонено повсюдно за умови, 

коли третина областей 

прийняли рішення про перехід у 

“чорний” режим 

Внутрішні 

пасажирські 

перевезення 

Посилений санітарний режим 

на вокзалах та в аеропортах.  

Обмежено рух  з/до закритих 

«чорних» зон  

Заборонено за умови, коли 

третина областей прийняли 

рішення про перехід у «чорний» 

режим 

 

Міжнародні 

подорожі 

Санітарний контроль на 

кордоні та режим ізоляції на 14 

днів 

Санітарний контроль на 

кордоні та режим ізоляції на 

14 днів. Особливий режим 

в’їзду. 

Заборона міжнародних 

подорожей 

 Джерело: Складено ЦЕС на базі The Health System Response Monitor (HSRM) та власних оцінок 

4.3.4. РЕЖИМ ВИНЯТКІВ 

Застосування кожного заходу має передбачати виключення та тонкі налаштування для того, щоб якомога 

чіткіше реагувати на потребу у конкретній місцевості і при цьому якомога менше обмежувати безпечну 

життєдіяльність людей. 

Приклади таких винятків: 

 У «чорній» зоні заборонено роботу підприємств, але співробітники, що працюють дистанційно, 

продовжують роботу. 

  У «чорній» зоні обмежено користування громадським транспортом, але працівники підприємств та 

організацій, які забезпечують життєдіяльність населених пунктів та збереження значущих об’єктів 

https://www.covid19healthsystem.org/mainpage.aspx
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(ботанічний сад, музей, зоопарк тощо) мають право користуватися транспортом за спеціальними 

перепустками (мобільний додаток). Також на перепустки мають право хворі, яким необхідно 

регулярно відвідувати лікаря та інші категорії громадян. 

 У «червоній» зоні обмежено спілкування людей, закрито спортивні та дитячі майданчики (поки не 

буде доведено, що вірус не передається через поверхні), але дозволено гуляти вулицями чи парками 

за умови дотримання дистанції, займатися спортом, наодинці або із членами родини, що проживають 

разом. 

 У «червоній» зоні закрито ресторани та кафе, але кухні дозволено працювати «на винос». 

  У «жовтій» зоні існує вимога носити захисні маски, але поза приміщеннями та за умови дотримання 

дистанції вони не обов’язкові. 

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Вірусна небезпека - це те, з чим Україні та всьому світові доведеться жити не місяць чи два, а тривалий 

час. Карантинні заходи вже нанесли великої шкоди і світовій економіці, і Україні. Вони справляють на 

щодення життя людей. приводячи до негативних соціальних наслідків. Із правової точки зору чинний 

карантинний режим потребує уточнення, адже порушує базові принципи Конституції - права та 

свободи людей.  

Тим важливіше якнайшвидше переорієнтувати карантинні режими на адаптивні - такі, що 

дозволяють боротися із вірусом за найменших економічних втрат. Лише такі режими можливо 

утримувати певний тривалий час. 

Наші рекомендації: 

 Перейти від стратегії жорстких загальнонаціональних обмежень до стратегії адаптивного карантину. 

Його принципи - мінімально можливі обмеження, що базуються на чіткій та широкій оцінці 

епідеміологічного стану на окремій території (масове тестування), компенсація негативних наслідків 

- як грошова, так і організаційна, поширення жорстких санітарних норм на усі сфери суспільного 

життя та широке та чесне інформування громадян. 

 Щоб перейти від загальнонаціонального до адаптивного карантину, державі потрібно забезпечити 

чотири базові речі: потужну мережу тестування, спроможну систему лікарень, засоби захисту для 

медичних працівників та інших осіб, які широко контактують із людьми, стратегію інформування 

людей на територіях та у загальнонаціональному вимірі. Уряд повинен забезпечити ці чинники до 24 

квітня, поки діють поточні правила карантину. Будь-яке їх продовження буде експоненціально 

руйнівним для економіки та суспільства. 

 Ми пропонуємо три варіанти режимів карантину, які можуть бути застосовані до окремих територій 

- жовтий, червоний та чорний режими. Залежно від кількості виявлених випадків та їх характеру - 

поодинокі завезені випадки, кластери чи локальне поширення, яке неможливо відслідкувати, мають 

застосовуватися різні набори заходів, суто для визначеної території. Загальнонаціональні заходи 

матимуть інший характер, принципи їх застосування інші. Ми також пропонуємо розглянути окремі 

набори заходів для груп ризику, а також механізм визначення винятків з правил. 
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ДОДАТОК 1. ОЦІНКА ВПЛИВУ КАРАНТИННИХ ЗАХОДІВ 

У Додатку представлений приклад оцінки деяких варіантів запровадження заходів карантину, які були 

застосовані в різних країнах. Щодо економічного впливу колір означає: червоний – суттєвий негативний 

вплив, жовтий – помірний вплив, зелений  – слабкий або відсутній негативний вплив. Щодо санітарного 

впливу –  навпаки: червоний – незначний вплив, жовтий – помірний, зелений – великий вплив.  Найкращі 

заходи мають високий санітарний вплив та низький економічний вплив – обидві комірки позначено 

зеленим кольором. Найгірші заходи майже не мають санітарного впливу, проте сильно шкодять економіці 

– обидві комірки червоні. 

 

Захід Економічний вплив Санітарний вплив 

Спрощення дистанційної роботи та 

гнучкого робочий графік 

Не матиме негативного економічного 

впливу, не потребує коштів з 

державного бюджету. 

Обов'язково запроваджувати. 

Помірний вплив. 

Самоізоляція у випадку ГРВІ 

(хворий та члени його 

домогосподарства). Оплата 

відповідних лікарняних, 

дистанційна підтримка, 

інформаційна кампанія. 

Не матиме негативного економічного 

впливу, потребує коштів з державного 

бюджету. 

Обов'язково запроваджувати. 

Значний вплив. 

Заборона публічних заходів та 

зібрань у кількості понад 10 осіб 

Зменшення доходів відповідних 

галузей (насамперед культурних та 

спортивних, детальніше див. наступну 

секцію). Фактично зупинка такого 

виду діяльності, як організація 

конгресів та виставок, це 4 тис. 

зайнятих та 400 млн грн доходів на 

місяць. 

Обов'язково запроваджувати. 

Значний вплив. 

Закриття барів, клубів, спортзалів, 

кінотеатрів, розважальних центрів, 

місць громадського харчування 

крім їжі "на винос" 

Фактично зупинка відповідних 

галузей це 280 тис. зайнятих та 7 млрд 

грн доходів на місяць. 

Обов'язково запроваджувати. 

Значний вплив. 
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Санітарні вимоги до відкритих 

магазинів та базарів. Розсувні 

двері, відстань між людьми 2 

метри, не більше, 1 людина на 3 кв. 

км площі приміщення, обов'язкові 

засоби захисту для працівників та 

відвідувачів, вимірювання 

температури на вході термальним 

сканером, дезінфекція та 

провітрювання. 

Витрати суб’єктів господарювання на 

дотримання нових вимог. 

Витрати на сканери залежать від 

вимог до пристроїв. Наприклад, якщо 

взяти всі магазини (38,5 тис.), АЗС (4,5 

тис.), заклади пошти (11 тис. УП + 6 

тис. НП) та відділення банків (8,5 

тис.), то це 68,5 тис точок, загальні 

витрати на побутові сканери 96 млн 

грн. При цьому ефективність 

температурних сканерів не доведена. 

Для точної оцінки витрат на розсувні 

двері немає даних про кількість 

розсувних дверей тощо. Але якщо 

припустити, що таких дверей не має 

половина магазинів, то встановлення 

таких дверей (від 40 тис грн за 

комплект) в 19 тис. магазинах коштує 

760 млн грн. 

Питання в дотриманні. Саме через 

дотримання забезпечує помірний 

вплив. Важливо провести широку 

роз’яснювальну кампанію та 

контролювати дотримання заходів. 

Самоізоляція для вразливих груп -  

людей похилого віку, хворих на 

інші захворювання. Дозвіл 

виходити з дому лише у випадку 

крайньої потреби, доставка 

продуктів та ліків, виклик лікаря 

додому, соціальні працівники та 

екстрена допомога 

Певна частина цієї вікової групи бере 

участь у формальній або 

неформальній економічній діяльності. 

За даними ДФС, в Україні 

зареєстровано близько 150 тис. ФОП-

платників єдиного податку віком 

старше 60 років. 

Потребує витрат державного бюджету 

та місцевих бюджетів на організацію 

соціальної допомоги. 

Обов'язково запроваджувати. 

Значний вплив. 

Дистанційна робота або 

оплачувана додаткова відпустка 

державним службовцям та 

працівникам місцевих органів 

влади, чия присутність на 

робочому місці не є критичною. 

Не матиме негативного економічного 

впливу. 

Помірний вплив 

Карантин у дитсадках, школах, 

університетах - дистанційне 

навчання. Центри піклування 

відкриті для дітей медиків, 

поліцейських, «критичних» 

держслужбовців та працівників 

низки інших професій 

Зупинка діяльності приватних 

дитячих садків, шкіл та неосновних 

видів освіти (автошколи тощо). Це 24 

тис. зайнятих та 0,5 млрд грн доходів 

на місяць. 

Негативний вплив на працюючих 

батьків - на час карантину вони 

можуть бути змушені обмежити свою 

роботу. Якщо держава 

компенсуватиме витрати для батьків 

дитини на карантині як лікарняні, це 

потребуватиме коштів державного 

бюджету. 

Помірний вплив 
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Закриття кордонів для всіх осіб, 

крім українців, виняток – лише для 

переміщення вантажів; 

припинення міжнародних 

пасажирських перевезень; 

тестування на кордоні або 14 днів 

обсервації для тих, хто прибув у 

країну. 

Обмеження можливості вести 

перемовини для експортерів та 

імпортерів. Але ефект у будь-якому 

разі залежить від обмежень з боку 

інших держав. 

Майже повна зупинка таких галузей, 

як авіаційний транспорт та його 

обслуговування (залишається лише 

вантажний, але це невелика частка) та 

готельний бізнес (разом з іншими 

заходами). Це 80 тис. зайнятих та 8,5 

млрд грн продажів на місяць. 

Повна зупинка туристичного бізнесу. 

Це 20 тис. зайнятих та 1,3 млрд грн 

продажів на місяць (середній рівень, 

звісно є сезонність). 

Витрати державного та місцевих 

бюджетів на забезпечення людей, 

відправлених у обсервацію. 

Значний вплив 

Церкви та релігійні установи 

проводять служби із дотриманням 

санітарних вимог (2 метри між 

людьми, обов'язкові засоби захисту 

Не матиме негативного економічного 

впливу. 

Є сумніви щодо дотримання вимог. 

Вплив буде, вірогідно, дуже 

слабкий. Краще зачинити церкви. 

Збільшити рухомий склад 

громадського транспорту, щоб 

запобігти скупченню людей 

Немає негативного економічного 

впливу. За умови зниження попиту - 

йдеться про використання частини 

рухомого складу, який зараз 

простоює, а не про закупівлю нового. 

Помірний вплив. 

Соціальні працівники мають добре 

володіти правилами та 

алгоритмами. Має бути 

передбачена дистанційна оплата 

послуг, єдиний телефон тощо. 

Не матиме негативного економічного 

ефекту. 

Помірний вплив. 

Навчання людей з групи ризику 

користуватися картками, візити 

банківських працівників 

Не вимагає додаткових витрат з боку 

банків (з огляду на те, що частина 

відділень зачинена, тож,  відповідно 

частина персоналу простоює). Матиме 

довгостроковий позитивний ефект у 

вигляді збільшення рівня banked 

population. 

Помірний вплив. 

 

 


