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КапелюшкиКапелюшки
знову в модізнову в моді
Літо обіцяє нам Літо обіцяє нам 
ще чимало ще чимало 
спекотних днів. спекотних днів. 
Як почуватися Як почуватися 
комфортно комфортно 
при такій погоді
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Купання із ризиком 

для здоров’я
Âì³ñò êèøêîâèõ ïàëè÷îê 
ó Áåðåñòîâ³é ïåðåâèùóþòü íîðìó

Ïðî öå ñâ³ä÷àòü ïðîì³æí³ àíàë³çè 
ïðîá âîäè. ²íäåêñ ëàêòîçîïîçèòèâíèõ 
êèøêîâèõ ïàëè÷îê (ËÊÏ) âèõîäèòü çà 
ìåæ³ äîïóñòèìèõ ïîêàçíèê³â, — êîí-
ñòàòóþòü ôàõ³âö³ Êðàñíîãðàäñüêî¿ 
ì³æðàéîííî¿ ô³ë³¿ ÄÓ «Õàðê³âñüêèé 
îáëàñíèé öåíòð êîíòðîëþ òà ïðîô³-
ëàêòèêè õâîðîá» ÌÎÇ Óêðà¿íè. 

Òà ì³ñòÿíè íå çâàæàþòü íà ðåêî-
ìåíäàö³¿ óòðèìàòèñÿ â³ä êóïàííÿ ó 
âîäîéì³. Âàðòî ïàì’ÿòàòè, ùî ðèçèê 
ï³äõîïèòè ËÊÏ çá³ëüøóºòüñÿ ï³ä ÷àñ 
ïîòðàïëÿííÿ âîäè äî îðãàí³çìó. Òîæ 
ïåðøèìè ðèçèêóþòü ëþáèòåë³ ï³ðíàí-
íÿ, ÿê³ ìîæóòü âèïàäêîâî ïðîêîâòíó-
òè ð³äèíó, çàáðóäíåíó áàêòåð³ÿìè. 
Ëàêòîçîïîçèòèâí³ êèøêîâ³ ïàëè÷êè 
çäàòí³ âèêëèêàòè ãîñòð³ êèøêîâ³ 
ðîçëàäè, òîìó îñîáëèâî íåáåçïå÷í³ 
äëÿ ìàëå÷³.

ÑÕÎÆÈÉ ÍÀ ÇÀÑÒÓÄÓ 
«Äåëüòà» — ÷åòâåðòèé ³ç 

â³äîìèõ íèí³ øòàì³â êîðîíàâ³-
ðóñó. Öþ íàçâó â³í îòðèìàâ çà 
àíàëîã³ºþ ³ç ïîïåðåäí³ìè øòà-
ìàìè, ÿê³ áóëè íàéìåíîâàí³ çà 
ë³òåðàìè ãðåöüêîãî àëôàâ³òó. 
Ïåðøèé — áðèòàíñüêèé øòàì 
— ñòàâ «Àëüôîþ», äðóãèé 
— ï³âäåííîàôðèêàíñüêèé — 
«Áåòîþ», òðåò³é — áðàçèëü-
ñüêèé — «Ãàììîþ». «Äåëüòó» 
íàçèâàþòü ³íä³éñüêèì øòàìîì, 
îñê³ëüêè âïåðøå éîãî âèÿâèëè 
â ²íä³¿ íàïðèê³íö³ 2020 ðîêó. 

Íàðàç³ áðèòàíñüê³ ìåäèêè 
êàæóòü, ùî «Äåëüòà» ÷àñòî 
ñõîæà íà ñèëüíó çàñòóäó ³ íå 
íàãàäóº îðèã³íàëüíèé êîðî-
íàâ³ðóñ. Ìàéæå íåìàº êàøëþ 
÷è âòðàòè íþõó. Íàòîì³ñòü 
ïàö³ºíòè â³ä÷óâàþòü ãîëîâíèé 
á³ëü, á³ëü ó ãîðë³, íåæèòü òà 
ëèõîìàíêó. Êð³ì òîãî, ñïî-
ñòåð³ãàþòüñÿ á³ëüø âèðàæåí³ 
ñèìïòîìè ó øëóíêîâî-êèø-
êîâîìó òðàêò³: áîë³, âòðàòà 
àïåòèòó, ä³àðåÿ, íóäîòà.

«Õàðàêòåðèñòèêè öüîãî 
øòàìó òàê³, ùî íîâèé âèïàäîê 
â³äòâîðþºòüñÿ óïðîäîâæ 24 
ãîäèí. Ðàí³øå íîâèé âèïàäîê 
óõàíñüêîãî øòàìó ïðîÿâëÿâ-
ñÿ ó ñåðåäíüîìó ÷åðåç 6 äí³â. 
Äî òîãî æ, êîíòàã³îçí³ñòü 
(çäàòí³ñòü çàðàæàòè) «Äåëü-
òè» — ïðàêòè÷íî 100%, ùî 
õàðàêòåðíî, íàïðèêëàä, äëÿ 
êîðó», — çàóâàæèëà åï³äåì³î-
ëîãèíÿ òà åêñïåðòêà ÂÎÎÇ 
ç ðåàãóâàííÿ íà á³îëîã³÷í³ 
çàãðîçè Íàòàë³ÿ Âèíîãðàä ó 
êîìåíòàð³ «Óêð³íôîðìó».

Çã³äíî ç äîñë³äæåííÿìè, 
³íä³éñüêèé øòàì ó 1,6 ðàçè 
çàðàçí³øèé, í³æ áðèòàíñüêèé. 
Ó 2,26 ðàçà ÷àñò³øå ñïðè÷è-
íÿº ãîñï³òàë³çàö³þ ïàö³ºíòà 
òà ó 1,45 ðàçà — ïðèçâîäèòü 
äî ðåàí³ìàö³¿.
ÓÆÅ Â ÓÊÐÀ¯Í² 

«Êîðîíàâ³ðóñ ìàº ïî-
íàä 12 000 ìóòàö³é. Ùå ì³-
ñÿöü-äâà — ³ øòàì «Äåëüòà» 
âèò³ñíèòü ³íø³ øòàìè», — 
íàãîëîñèâ  ì³í³ñòð îõîðîíè 
çäîðîâ’ÿ Â³êòîð Ëÿøêî â 
åô³ð³ îäíîãî ç òåëåêàíàë³â.

Â Óêðà¿í³ íà 18 ëèïíÿ áóëî 
çàô³êñîâàíî ëèøå 4 âèïàäêè 
³íä³éñüêîãî â³ðóñó: ïî äâà 
ó Êèºâ³ òà Óæãîðîä³. Îäíàê 
ðåàëüíó ê³ëüê³ñòü âèïàäê³â 
³íä³éñüêîãî øòàìó íàðàç³ 
ñêëàäíî âèçíà÷èòè.

«Ó íàñ º ÷îòèðè ëàáîðàòî-
ð³¿, ÿê³ ìîæóòü âèÿâëÿòè íîâèé 
øòàì, 2 ïðèâàòíèõ ³ 2 äåðæàâ-
íèõ. Àëå ó íàñ íåìàº äîñòàò-
íüî¿ ê³ëüêîñò³ òåñò³â, ÿê³ âèÿâëÿ-
þòü ³íä³éñüêèé øòàì. Ìè çàðàç 
ïðàöþºìî íàä ðîçâ’ÿçàííÿì 
ïèòàííÿ ³ç ÂÎÎÇ», — ïðîêî-
ìåíòóâàâ ñèòóàö³þ ñåêðåòàð 
ÐÍÁÎ Îëåêñ³é Äàí³ëîâ.

Çâàæàþ÷è íà öå, íåîá-
õ³äíî âæèòè âñ³õ çàõîä³â, 
àáè ïîïåðåäèòè ïîøèðåííÿ 
íåáåçïå÷íîãî â³ðóñó.
ÂÀÊÖÈÍÈ Ä²ÞÒÜ, 
À ÊÀÐÀÍÒÈÍ 
Ï²Ä ÏÈÒÀÍÍßÌ

Ó Âñåñâ³òí³é îðãàí³çàö³¿ 
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ (ÂÎÎÇ) óæå 
çàÿâèëè ïðî ïî÷àòîê òðåòüî¿ 
õâèë³ åï³äåì³¿ ÷åðåç ïîøèðåí-

íÿ «Äåëüòè». Ïðåäñòàâíèêè 
îðãàí³çàö³¿ çàçíà÷èëè, ùî 
ñèòóàö³ÿ íàñò³ëüêè òðèâîæíà, 
ùî ìîæå ïðèçâåñòè äî íî-
âèõ ëîêäàóí³â. Ùîá çíèçèòè 
ðèçèêè çàðàæåííÿ, ïîòð³áíî 
ïðèøâèäøèòè âàêöèíàö³þ ³ 
îáîâ’ÿçêîâî äîòðèìóâàòèñÿ 
ìàñêîâîãî ðåæèìó òà ñîö³-
àëüíî¿ äèñòàíö³¿. Àäæå íàâ³òü 
ëþäè, ÿê³ îòðèìàëè îäíó äîçó 
âàêöèíè, çäàòí³ ³íô³êóâàòèñÿ ³ 
çàðàçèòè ³íøèõ.

Çã³äíî ç ïðîãíîçàìè Íàö³î-
íàëüíî¿ àêàäåì³¿ íàóê Óêðà¿-
íè, íîâà õâèëÿ ïîøèðåííÿ 
COVID-19 â Óêðà¿í³ ìîæå ïî-
÷àòèñÿ ç³ Ñõîäó, äå º âåëèêà 
ì³ãðàö³ÿ ëþäåé ç Ðîñ³¿. «Ïðè 
íåäîñòàòíüîìó êîíòðîë³ ì³æ-
íàðîäíî¿ ì³ãðàö³¿ òà ïîâ³ëüíèõ 
òåìïàõ âàêöèíàö³¿ íîâà õâèëÿ 
ìîæå ïî÷àòèñÿ ðàí³øå îñåí³», 
— çàóâàæèëè íàóêîâö³.

Ùîá çìåíøèòè ðèçèê ïî-
øèðåííÿ «Äåëüòè» â Óêðà¿í³, 
óðÿä óæå çàáîðîíèâ ïåðåòèí 
êîðäîíó áåç íåãàòèâíîãî 
ðåçóëüòàòó åêñïðåñ-òåñòó 
äëÿ îñ³á, ÿê³ ïðèáóâàþòü ç 
²íä³¿, Âåëèêî¿ Áðèòàí³¿, Ðîñ³¿ 
³ Ïîðòóãàë³¿. Âîäíî÷àñ ÌÎÇ 
çá³ëüøèâ ê³ëüê³ñòü öåíòð³â 
ìàñîâî¿ âàêöèíàö³¿ óêðà¿íö³â.

«Çà äàíèìè îñòàíí³õ äîñë³-
äæåíü, âàêöèíà CoronaVac â³ä 
SinovacBiotech ïðîäåìîíñòðó-
âàëà åôåêòèâí³ñòü ó 83,5% ïðè 
çàïîá³ãàíí³ ñèìïòîìàòè÷íèõ 
çàõâîðþâàíü íà COVID-19 òà 
ñòîâ³äñîòêîâó åôåêòèâí³ñòü ó 
ïîïåðåäæåíí³ ãîñï³òàë³çàö³¿ ³ 
ñìåðò³. Òîæ íå çâîë³êàéòå, äî-
ïîìîæ³òü ñâî¿ì ë³òí³ì ðîäè÷àì 
òà çíàéîìèì çàïèñàòèñÿ äî 

çðó÷íèõ äëÿ íèõ ïóíêò³â ùå-
ïëåíü òà çà ìîæëèâîñò³ ðîá³òü 
ùåïëåííÿ ñàì³, ïîêè äî íàñ íå 
ä³ñòàëàñÿ õâèëÿ çàõâîðþâàíü 
íà íîâèé íåáåçïå÷í³øèé øòàì 
êîðîíàâ³ðóñó «Äåëüòà»»,  — íà-
ãîëîñèâ ãîëîâíèé äåðæàâíèé 
ñàí³òàðíèé ë³êàð Óêðà¿íè ²ãîð 
Êóç³í.

Ùîäî åôåêòèâíîñò³ âàê-
öèí ïðîòè íîâîãî øòàìó, 
òî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäî-
ðîâ’ÿ Âåëèêî¿ Áðèòàí³¿ çàÿ-
âèëî: âàêöèíà Comirnaty/
Pfizer-BioNTech äåìîíñòðóº 
åôåêòèâí³ñòü 88% äî øòà-
ìó «Äåëüòà», à âàêöèíà 
AstraZeneca — 67 â³äñîòê³â. 
Âîäíî÷àñ Pfizer çàïîá³ãàº 
ãîñï³òàë³çàö³¿ ïàö³ºíò³â ³ç 
«Äåëüòîþ» ó 96% âèïàäê³â, à 
AstraZeneca — 92 â³äñîòêàõ.

Ìåäèêè íàãîëîøóþòü, ùî 
áåç ñâ³äîìî¿ ó÷àñò³ óêðà¿íö³â 
ñòðèìàòè ðîçïîâñþäæåííÿ 
íîâîãî øòàìó íå âäàñòüñÿ. 
Íåîáõ³äíî ìàêñèìàëüíî îá-
ìåæèòè ïîäîðîæ³ é ìàñîâ³ 
êîíòàêòè, íîñèòè ìàñêè ó ïó-
áë³÷íèõ ì³ñöÿõ, êîðèñòóâàòè-
ñÿ àíòèñåïòèêàìè, äîòðèìó-
âàòèñÿ ñîö³àëüíî¿ äèñòàíö³¿ ³, 
çâ³ñíî, âàêöèíóâàòèñÿ.

Îòðèìàòè âàêöèíó ïðî-
òè COVID-19 ìîæíà ó ñ³-
ìåéíîãî ë³êàðÿ, ó êàá³íåò³ 
ùåïëåíü àáî ó öåíòð³ ìà-
ñîâî¿ âàêöèíàö³¿. Íåïð³î-
ðèòåòí³ ãðóïè íàñåëåííÿ 
ïîïåðåäíüî ïîâèíí³ çà-
ïèñàòèñÿ íà ùåïëåííÿ ó 
«Ä³¿» àáî çàòåëåôîíóâàòè 
ó êîíòàêò-öåíòð Ì³í³ñòåð-
ñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ: 
0-800-60-20-19.

Індійський штам 
«Дельта»: 
як не допустити новоїнової хвилі 
COVID-19?COVID-19? Улітку європейці забили на сполох через Улітку європейці забили на сполох через 

новий штам коронавірусу — «Дельта». новий штам коронавірусу — «Дельта». 
Він набагато заразніший від попередніх і Він набагато заразніший від попередніх і 
швидко поширюється Європою та світом. швидко поширюється Європою та світом. 
В Україні також виявлені перші випадки. В Україні також виявлені перші випадки. 
Чим небезпечна нова мутація коронавірусу Чим небезпечна нова мутація коронавірусу 
і як не допустити його поширення всере-і як не допустити його поширення всере-
дині нашої країни, дізнався Центр громад-дині нашої країни, дізнався Центр громад-
ського моніторингу та контролю.ського моніторингу та контролю.

Ì²ÍÄÎÁÐÈÂÀ Ç ÄÎÑÒÀÂÊÎÞ ÒÀ ÇÀÊÓÏ²ÂËß ÇÅÐÍÎÂÈÕÌ²ÍÄÎÁÐÈÂÀ Ç ÄÎÑÒÀÂÊÎÞ ÒÀ ÇÀÊÓÏ²ÂËß ÇÅÐÍÎÂÈÕ
Òåë.:   0977950001;   0975320001;   0509647759Òåë.:   0977950001;   0975320001;   0509647759

Ð

Україна та безвіз:Україна та безвіз:
що важливо знати що важливо знати 
про перебування про перебування 
за кордоном за кордоном 
на законних підставах?на законних підставах?
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