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МЕТА ЗАПИСКИ

Терміновий карантин – швидка реакція, яка дає час налаштувати 
систему. Але якщо вірус надовго – життя потрібно не зупинити, а 
адаптувати.

У цій записці ми пропонуємо наше бачення - як, залишаючись в 
рамках пропускної спроможності системи охорони здоров’я, 
втримати якомога більший рівень економічної активності.



ВИКЛИК, З ЯКИМ СТИКНУВСЯ ВЕСЬ СВІТ

В усьому світі карантин став швидкою відповіддю 
на загрозу пандемії вірусу SARS-CoV-2, в Україні
від 17 березня також діють карантинні заходи. 
Три причини, чому це не може бути сталим:
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• Економічна шкода: час, куплений ціною карантину, дорогоцінний у 
прямому сенсі - обмеження можуть коштувати економіці від 3 до 5% 
ВВП за кожен місяць карантину.

• 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, а також домашнього насильства 
тощо.

• Дотримання верховенства права: не лише в Україні, а й у Європі у 
зв’язку із введенням карантину піднімається питання правовладдя та 
дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина. 



ЧОТИРИ «ДОМАШНІ ЗАВДАННЯ» НА 
КАРАНТИН
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Побудувати працюючу систему широкого, 
насправді масового амбулаторного тестування та 
ізоляції

Оптимізувати потужності мережі лікарень

Захистити медиків

Навчити людей захищатися від вірусу самотужки 
через зміну поведінки



ПОКИ ЩО ЦІ ЗАВДАННЯ НЕ ВИКОНАНО

• Оцінка готовності системи тестування:

• Оцінка готовності мережі лікарень:

• Оцінка достатності засобів захисту:

• Оцінка готовності та проінформованості людей:

Перший пріоритет уряду – виконання цих чотирьох завдань!
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АДАПТИВНИЙ КАРАНТИН – НОВА СТРАТЕГІЯ

Обмежувальні заходи слід вводити та послаблювати у залежності від поширення 
вірусу на окремих територіях, тонко налаштувати під конкретні цілі, та не завдавати 
шкоди економіці більше за абсолютно необхідне для збереження людських життів.

Мінімальні обмеження
та компенсування
шкоди

Максимальний 
санітарний захист

Територіально-кластерний
характер заходів, цільовий захист
груп ризику

Інформування громадян
чітке та відверте

Оперативна інформація
про поширення вірусу
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ТРИ РЕЖИМИ КАРАНТИННИХ ЗОН

Жовтий режим Червоний режим Чорний режим

Базова ідеологія Широкі превентивні 

заходи, відстежування

та ізоляція випадків, 

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 поширення

(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



НАВІЩО ЦЕ РОБИТИ?

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.
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ВИБІР ОБМЕЖУВАЛЬНИХ ЗАХОДІВ
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Загальний порядок введення заходів має відповідати поступу
поширення вірусу: для безпечних територій застосовуються
заходи «жовтого» режиму, за поширення вірусу до них 
додаються заходи «червоного» режиму, а за виявлення
небезпечних темпів поширення – вмикається «чорний» режим 
до повного закриття в’їзду-виїзду з охопленого спалахом
регіона.

Важливо, щоб для окремих груп ризику чи територій поширення
одночасно могли діяти різні режими, щоб задовольняти
принцип мінімальних обмежень для країни в цілому.



ЗАХОДИ АДАПТОВАНІ ПІД РІЗНІ УМОВИ ТА РЕЖИМИ

Заходи адаптуються під:

Територіальні: під режими карантину на території
(жовтий, червоний, чорний)

Загальнонаціональні: під загальний рівень загрози

Для груп ризику: під поведінку та потреби людей 
групи ризику на певній території та за певного
рівня загроз

Виключення: можна і потрібно застосовувати, щоб
адаптувати карантин до умов життя людей

10



ВИСНОВКИ

Переорієнтувати карантинні режими на 
адаптивні

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. Величезний вплив вони справляють на щодення життя 
людей, приводячи до негативних соціальних наслідків. Із 
правової точки зору 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.
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