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⚡️МОЗ повідомляє:

  

Станом на ранок 19 березня в Україні лабораторно підтверджено 16 випадків COVID-19, 
з них 2 летальних:

  

Чернівецька - 10 випадків (1 летальний)

  

Житомирська - 1 (летальний) випадок

  

Київська - 2 випадки

  

Донецька - 1 випадок

  

м. Київ - 2 випадки

  

Дослідження проводились у вірусологічній референс-лабораторії Центру громадського
здоров’я.

  

Упродовж 18 березня до Центру громадського здоров’я  надійшло 79 підозр на COVID-19
та було доставлено 128 зразків. Протестовано 35 зразків, отримано 2 позитивні
(Київська та Донецька області)  на COVID-19. Вірусологічна референс-лабораторія
Центру громадського здоров’я України досліджує не лише зразки людей, яким
встановлено підозру, а і встановлених контактних осіб.

  

Всього з початку 2020 року надійшло 260 повідомлень про підозру на COVID-19
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У світі зареєстровано 218 815 випадків захворювання COVID-19, з них 84 114  осіб
одужали; за межами Китаю зафіксовано 137 677  випадків.

  

  

Оновлено 14:23

  

В Україні за останню добу складено 32 адміністративні протоколи за порушення правил
карантину

  

Для запобігання поширенню коронавірусної інфекції в Україні залучено понад 15 тисяч
поліцейських. Розпочали роботу контрольно-перевірочні пункти, на яких, зокрема,
будуть перевіряти стан здоров’я громадян. Також поліцейські контролюватимуть
виконання перевізниками та суб’єктами господарювання обмежень, встановлених
Кабінетом міністрів України. Про це під час брифінгу заявив заступник Голови
Національної поліції України Олександр Фацевич.

  

МОЗ України наголошує: усі обмежувальні заходи під час карантину направлені на
захист здоров’я громадян та протидію поширенню інфекції. Закликаємо не ставитися до
цих заходів легковажно, не виходити з дому без нагальної потреби. Самоізоляція - це
найефективніший спосіб уникнути інфекції.

  

  

Оновлено 16:30

  

⚡️МОЗ повідомляє:

  

В Україні зафіксовано 2 нові випадки інфікування коронавірусом
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Сьогодні, 19 березня, лабораторно підтверджено 2 (два) нові випадки інфікування
COVID-19: один випадок у м. Києві, ще один - у Житомирі. Пацієнти ізольовані, їм
надається симптоматичне лікування.

  

Наразі в Україні зафіксовано 18 випадків інфікування коронавірусом COVID-19, два з них
- летальні.

  

  

Оновлено 20:13

  

⚡️МОЗ повідомляє:

  

В Україні підтверджено 21 випадок COVID-19

  

Станом на 20:00 19 березня за результатами дослідження вірусологічної
референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України отримано всього 17
позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (2),
Донецька (1), Івано-Франківська (1) області та м. Київ (2).

  

За результатами досліджень регіональних лабораторій виявлено:

  

Дніпропетровська - 2;

  

Житомирська - 1;
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Також один випадок підтверджено у м. Київ.

  

  

Оновлено 23:45

  

⚡️ МОЗ повідомляє:

  

В Чернівцях зафіксовано 5 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

  

Ввечері 19 березня за результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії
Центру громадського здоров’я України зафіксовано 5 нових випадків інфікування
коронавірусом. Пацієнти ізольовані, їхній стан стабільний.

  

Наразі в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків  COVID-19, 3 з них - летальні.

  

 4 / 4


