У вас COVID-19? Ізоляція

У вас є симптоми?

Ваш результат
тесту на COVID-19 позитивний.

Ізоляція на
10 днів після
позитивного
днів
результату тесту.
• Залишайтеся вдома та подалі
від інших (навіть від інших
людей у вашому домі), за
винятком отримання медичної
допомоги
• Навіть якщо у вас немає
симптомів, ви можете
поширити захворювання
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Лихоманка / озноб

Kашель

Втрата смаку / запаху

Головний біль

Задишка

• Втома
• Біль у м’язах / тілі
• Біль у горлі

НІ

ЯКЩО У ВАС
З’ЯВЛЯЮТЬСЯ
СИМПТОМИ

Чи проводили ви більше 15
хвилин на відстані
6 футів від когось за
два дні до отримання
хвилини
позитивного результату
тесту або появи
симптомів?

ТАК

• Закладеність / нежить
• Нудота / блювота / діарея

ТАК

Ізоляція на
щонайменше 10 днів
з моменту появи
днів
симптомів, І
• Пройшло 24 години без
температури і без застосування
ліків, що знижують
температуру, І
• Інші симптоми покращилися.

Ця особа повинна:
• Пройти тестування
• Щодня протягом 14 днів
стежити за симптомами
• Якщо вони не
щеплені повністю, їм
потрібно залишатися
вдома та подалі
днів
від інших осіб
(карантин) принаймні 10
днів після того, як вони вас
востаннє бачили

У деяких випадках вас можуть попросити
ізолюватись на 20 днів

Після
завершення
ізоляції можна
вийти з дому
та повернутися
до роботи.
Продовжуйте
захищати себе та
інших.

Зателефонуйте за
номером 911, якщо у когось
виникають такі важкі
симптоми:
• Утруднене дихання
• Біль або тиск у
грудях або животі
• Неможливо пити або
утримувати рідину
• Раніше не існуючі
плутанина або
неможливість
прокинутися
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Контактували з зараженим COVID-19? Карантин.
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Повністю щеплені? Вам не потрібно йти на карантин, але СТЕЖТЕ за своїми
симптомами протягом 14 днів, надягайте маску біля інших, ізолюйтесь і пройдіть
обстеження, якщо вам погано.

Ви контактували з зараженим
COVID-19. У вас є симптоми?

хвилини

Чи
проводили
ви
нещодавно
більше 15
хвилин на
відстані 6
футів від
когось, хто
отримав
позитивний
результат
тесту на
COVID-19?

Лихоманка / озноб

YES

Kашель Головний біль

ТАК
Задишка

Втрата смаку / запаху

Ви контактували з
зараженим COVID-19. У
вас є симптоми?

• Втома

HI

• Продовжуйте
карантин.

• Біль у м’язах / тілі

• Залишайтеся
вдома, подалі
від інших, крім
звернення
за медичною
допомогою
(зателефонуйте
першим).

• Біль у горлі
• Закладеність / нежить
• Нудота / блювота / діарея

Карантин на 10 днів після
вашого останнього контакту
(зараження):
• Залишайтеся
вдома, подалі
від інших, крім
днів
звернення за
медичною допомогою
• Негативний результат
тесту не звільняє вас від
карантину
• Щодня протягом 14 днів
стежте за симптомами

ПОЧИНАЙТЕ
НАНОВО

ТАК

ТАК
У вас
з’явились
симптоми?

HI

Хтось у вашій
родині отримав
позитивний
результат
тесту або в них
проявились
симптоми під
час карантину?

Зателефонуйте за
номером 911, якщо у когось
виникають такі важкі
симптоми:
• Утруднене
дихання
• Біль або тиск
у грудях або
животі
• Неможливо пити або
утримувати рідину
• Раніше не існуючі
плутанина або
неможливість
прокинутися

HI

Через 10 днів після останнього контакту з зараженим,
якщо у вас все ще немає симптомів, ви можете залишити
будинок і повернутися до роботи. Продовжуйте
захищати себе та інших.
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