
ДО УВАГИ ПРОВІЗОРА: 
Особливий період – Особливі стандарти

За матеріалами Наказу МОЗ України від 13.03.2020 
Про затвердження стандартів фармацевтичної допомоги «COVID-19»



СТАНДАРТ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ДОПОМОГИ 

«COVID-19»

1) Застосування засобів індивідуального захисту (наказ МОЗ України від 
13.03.2020 р. № 663);
2) Додаткове поінформування щодо методів дезінфекції приміщень 
аптечних закладів згідно з рекомендацією ВООЗ;
3) Моніторинг стану здоров’я співробітників та в разі виявлення ознак 
респіраторного інфекційного захворювання направлення його до лікаря;
4) Контроль за медичними відходами.

Персонал аптечного закладу:

Здійснює очищення та дезінфекцію робочого середовища, виробничих та 
службових приміщень, а також пов’язаних з ними виробів та обладнання, які 
могли бути заражені вірусом 
(наказ МОЗ України від 15 травня 2006 р. № 275 «Про затвердження Інструкції 
із санітарно-протиепідемічного режиму аптечних закладів»)

План дій у надзвичайній ситуації за наявності перших проявів 
симптомів респіраторних захворювань співробітників:

АПТЕКА



Чи перебував за останні 
кілька місяців 
закордоном?

Чи контактував з 
хворими на
COVID-19?

ТРИ обов’язкові запитання
до відвідувача аптеки

Чи є характерні для 
COVID-19 симптоми 
(кашель, лихоманка, 
утруднене дихання)? 

СТАНДАРТИ РЕКОМЕНДАЦІЇ В АПТЕЦІ
АПТЕКА

В мене є скарги
з боку 

респіраторної
системи



Наявність 
характерних 
симптомів

Перебував 
закордоном 

останні місяці

Перебував 
закордоном 

останні місяці

• Особа направляється до лікаря
• За необхідністю симптоматичне лікування 

згідно з протоколами провізора 
(фармацевта) під час відпуску 
безрецептурних ЛЗ

• Особа направляється до лікаря
• За необхідністю симптоматичне лікування 

згідно з протоколами провізора 
(фармацевта) під час відпуску 
безрецептурних ЛЗ

• Допомога згідно з протоколами провізора 
(фармацевта) під час відпуску 
безрецептурних ЛЗ

АЛГОРИТМ ДІЙ ПРОВІЗОРА

• Особа терміново направляється до лікаря
• Інформується щодо карантинних заходів
• За необхідністю симптоматичне лікування 

згідно з протоколами провізора (фармацевта) 
під час відпуску безрецептурних ЛЗ

АПТЕКА

ТРИ «НІ»

Контактував з 
хворим на 
COVID-19

Контактував з 
хворим на 
COVID-19

Контактував з 
хворим на 
COVID-19



ЯК ПІДВИЩИТИ РІВЕНЬ БЕЗПЕКИ 
В АПТЕЦІ НА ЧАС КАРАНТИНУ

 Використовувати засоби індивідуального захисту
 Проводити дезінфекцію робочої поверхні та рук періодично
 За можливості обладнати прикасові зони захисним склом

 Для мінімізації скупчення відвідувачів аптеки        розмітка на підлозі 
на відстані не менше 1 м одна від одної 

 За можливості застосовувати безготівковий розрахунок

На робочому місці: 

В торговому залі:

АПТЕКА



Підготовлено за матеріалами МОЗ України

НАЛЕЖНЕ ДОТРИМАННЯ 
ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ –

ЗАПОРУКА МІЦНОГО 
ЗДОРОВ’Я 


