Що робити, якщо ви знаходитеся в групі
підвищеного ризику тяжкої хвороби,
спричиненої COVID-19
На основі поточних даних
до групи підвищеного
ризику розвитку тяжких
ускладнень, спричинених
COVID-19, входять такі
категорії осіб:

• Люди похилого віку.
Люди будь-якого віку з такими порушеннями
здоров’я (в алфавітному порядку):
• вагітність;
• ВІЛ;
• деменція та інші неврологічні захворювання;
• деякі типи обмеженої дієздатності, такі як порушення
інтелекту та розвитку;
• зайва вага та ожиріння;
• захворювання крові, такі як серпоподібноклітинна анемія
або таласемія;
• захворювання серця;
• злоякісні новоутворення;
• інсульт або захворювання, що порушує кровопостачання
головного мозку;
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• ослаблена імунна система;
• паління, в цей час або в минулому;
• перенесена трансплантація солідного органа або
стовбурових клітин крові;
• психічні розлади, такі як депресія;
• розлади, викликані вживанням психоактивних
речовин;
• туберкульоз;
• фізична млявість;
• хронічне захворювання легенів;
• хронічне захворювання нирок;
• хронічне захворювання печінки;
• цукровий діабет (1-го чи 2-го типу).

Зателефонуйте своєму лікарю, якщо ви захворіли.
Більше інформації про те, як можна захистити себе,
наведено на сторінці вебсайту Центру з контролю та
профілактики захворювань (CDC) Як захистити себе.

cdc.gov/coronavirus

Допоможіть захистити себе та інших:

КЛІНІКА

Під час подорожі

Перед від’їздом
12 ТИЖНІВ

Відвідайте свого лікаря та
підготуйте свою медичну
документацію.

Обговоріть зі своїм лікарем варіанти
вакцинації проти COVID-19 та
отримання бустерної дози вакцини.

Отримайте 12-тижневий запас
лікарських засобів.

Носіть маску, яка правильно
підібрана за розміром та повністю
закриває ніс і
рот, у закритих приміщеннях
аеропортів і вокзалів, а також у
громадському транспорті,
навіть якщо ви вакциновані.

Часто мийте руки або використовуйте
засіб для дезінфекції рук на
основі спирту.

Якщо ви подорожуєте літаком, вам потрібно
буде показати негативний результат тесту
на вірус COVID-19, виконаного не більш
ніж за 1 день до вильоту, або документальне
підтвердження одужання* від COVID-19.

* Документальне підтвердження одужання включає підтверджений позитивний результат
тесту на вірус, виконаного в межах останніх 90 днів, та лист від лікаря або співробітника
закладу охорони здоров’я із зазначенням того, що ви отримали дозвіл на подорожі.

Якщо під час подорожі ви почуєте себе погано,
повідомте про це персонал Міжнародної
організації з міграції або авіакомпанії.

Після прибуття

Якщо ви захворіли та вважаєте,
що у вас може бути COVID-19:

Залишайтеся вдома якомога
довше впродовж перших 10 днів.
Зверніться до свого співробітника
агенції з переселення
за конкретними рекомендаціями
на основі вашого статусу
вакцинації або умов проживання.

Пройдіть тест через 3–5 днів
після прибуття та стежте за
симптомами COVID-19.

Запитайте свого лікаря або співробітника
агенції з переселення про варіанти
вакцинації проти COVID-19 і отримання
бустерної дози вакцини.

Залишайтеся вдома. Уникайте
близького контакту з іншими людьми
у себе вдома, наскільки це можливо.

Зв’яжіться зі своїм лікарем та
співробітником агенції з переселення.
Якщо для розмови зі своїм лікарем
вам потрібен перекладач, співробітник
агенції з переселення
може вам допомогти.

Пройдіть тест на COVID-19.

Якщо у вас з’явилися симптоми
серйозного захворювання
(включаючи проблеми з диханням),
зателефонуйте за номером 911 і
негайно зверніться по медичну
допомогу.

cdc.gov/coronavirus

