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РОЗДІЛ 1. РОБОТА З ПАЦІЄНТОМ 

1.1. Підготовка пацієнта до візиту. 

- Провести попереднє сортування пацієнтів телефоном: дзвінок за кілька днів до 
візиту та безпосередньо перед візитом. Слід задати скринінгові питання (Додаток 
1) або надіслати пацієнтові форму для заповнення;


- якщо пацієнт відповів позитивно на запитання 1-7, рекомендувати пацієнтові 
звернутись до сімейного лікаря та відтермінувати плановий візит до стоматолога; 
якщо пацієнт позитивно відповів на питання 8 та/або 9 (потрапляння в групу ризику 
в аспекті віку та системного здоров’я), розглянути можливість відтермінування 
візиту пацієнта до завершення періоду пандемії;


- надіслати пацієнту інформаційний лист (Додаток 2) та інфографіку (Додаток 3) з 
метою комунікації щодо особливостей стоматологічного прийому в період пандемії 
COVID-19;


- якщо пацієнт пересувається власним транспортом, попросити пацієнта почекати в 
машині до початку візиту, особливо у випадку, якщо в кімнаті очікування вже є 
інший пацієнт;


- нагадати пацієнту одягнути маску перед тим, як заходити до клініки;


- розраховувати час візиту пацієнта так, щоб він встигав заповнити бланк безпеки 
до початку лікарського прийому і це не створювало затримок у графіку;


- наголосити пацієнту на важливості вчасного приходу в клініку з метою дотримання 
безпечних умов перебування.


1.2. На рецепції. 

- Попросити пацієнта вдягнути бахіли та хірургічну маску. У випадку, якщо пацієнт не 
має з собою хірургічної маски, забезпечити пацієнта маскою;


- виміряти температуру тіла пацієнта з використанням безконтактного термометра. 
У випадку виявлення температури > 37.3° C, повідомити пацієнта про неможливість 
здійснення прийому і рекомендувати звернутись до сімейного лікаря для 
подальшого обстеження;


- попросити пацієнта помити руки у санвузлі та обробити антисептиком, відповідно 
до рекомендацій (додаток 4). Дати настанови помити руки безпосередньо перед 
тим, як заходити в кабінет, а також після завершення прийому;
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- попросити пацієнта заповнити та підписати інформовану згоду пацієнта і форму 
скринінгу (додаток 1).  Якщо пацієнт відповів позитивно на запитання 1-7, 
рекомендувати пацієнтові звернутись до сімейного лікаря та відтермінувати 
плановий візит до стоматолога; якщо пацієнт позитивно відповів на питання 8 та/
або 9 (потрапляння в групу ризику в аспекті віку та системного здоров’я), 
розглянути можливість відтермінування візиту пацієнта до завершення періоду 
пандемії;


- У випадку позитивної відповіді на хоча б одне із поставлених запитань, попередити 
пацієнта про неможливість планового візиту та його відтермінування на 14 днів. 
Також порекомендувати пацієнту звернутись до сімейного лікаря;


- попросити пацієнта не використовувати в клінічному кабінеті мобільний телефон та 
нічого не чіпати руками. При можливості, залишити усі особисті речі та мобільний 
телефон у шафці для зберігання.


1.3. Після візиту. 

- проінструктувати пацієнта, що потрібно повідомити клініку, якщо в нього\неї 
протягом 14 днів після візиту з’явилися ознаки або симптоми COVID-19;


- також клініка зобов’язується повідомити пацієнта, якщо протягом 14 днів після 
візиту у когось із персоналу з’явилися ознаки або симптоми COVID-19.  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Облаштування та логістика роботи рецепції 

Облаштування та логістика роботи зони очікування 
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РОЗДІЛ 2. РОБОТА З ПЕРСОНАЛОМ 

2.1. Загальні рекомендації: 

- заповнювати щодня бланк скринінгу персоналу (Додаток 5);


- не носити сережок, браслетів, перснів, пов’язок на голову та макіяжу або знімати 
ці предмети і залишати їх поза клінічним кабінетом;


- не ставити сумки, парасолі та інші об’єкти на підлогу;


- не знаходитись більше ніж двом особам в роздягальні і обов’язково зберігати 
дистанцію щонайменше у два метри;


- не використовувати мобільний телефон в клінічному кабінеті. Завжди залишати 
його в шафці з особистими речами;


- ввести дистанційне привітання в клініці з метою мінімізації контакту рук персоналу 
між собою.


2.2. Вхід в клініку:


- на вході одягнути бахіли та обробити руки спиртовмісним дезінфікуючим 
розчином;


- пройти в роздягальню, намагаючись не торкаючись дверних ручок, столів, 
вимикачів, стін тощо;


- одягнути медичну уніформу та медичне взуття;


- зберігати одяг в шафці з особистими речами або в пластиковому боксі;


- підщепити чи зав’язати волосся волосся і вимити руки водою з милом;


- одягнути хірургічну маску, одноразову шапочку та бахіли поверх перезувного 
взуття (у такому порядку) перед тим, як залишити роздягальню;


- знову вимити руки водою з милом + обробити спиртовмісним дезінфікуючим 
розчином перед тим, як іти в робочу зону.
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2.3. Після завершення робочої зміни:


- зняти засоби індивідуального захисту в клінічній зоні;


- помити руки та обробити спиртовмісним антисептичним розчином перед тим, як 
зайти в роздягальню;


- зняти форму і випрати її в клініці окремо від інших речей (якщо є така можливість);


- обробити медичне взуття спиртовмісним дезінфікуючим розчином;


- вимити руки водою з милом та обробити антисептичним розчином;


- вийти з роздягальні і рушити до виходу, намагаючись при цьому не торкатись 
дверних ручок, столів, виключателів, стін тощо. 

2.4. Рецепція та зал очікування 

- рекомендується встановити на рецепції скляну чи пластикову перегородку;


- адміністратор повинен носити одноразовий халат, шапочку, бахіли, рукавички, 
маску, захисний щиток;


- адміністратор повинен одягнути маску на початку зміни і зняти її лише після того, 
як зміна закінчиться;


- рекомендується посміхатись, спілкуючись із пацієнтом, попри одягнену маску;


- якщо пацієнт власноруч заповнюватиме бланк безпеки в паперовому вигляді, 
обробити ручку до та після її використання дезінфікуючим розчином або 
попросити скористатися своєю;


- на клавіатуру, мишку і робочий телефон помістити захисне покриття (плівку) і 
періодично його змінювати або обробляти ці предмети, якщо застосувати захисне 
покриття неможливо;


- персонал повинен змінювати рукавички кожного разу, коли вступає в контакт із 
пацієнтом або торкається його\її особистих речей (готівки, картки, документів, 
ручок тощо);


- cупроводжуючим особам пацієнтів (якщо такі присутні) надати маску, халат, 
шапочку та бахіли, а також попросити їх не користуватись мобільним телефоном в 
клінічному кабінеті і нічого не чіпати. 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РОЗДІЛ 3. КЛІНІЧНИЙ ПРИЙОМ 
 
3.1. Загальні рекомендації 

- прибрати усе зайве з поверхонь; залишити матеріали та інструменти, необхідні для 
прийому конкретного пацієнта;


- одноразові матеріали та інструменти використовувати одноразово;


- провітрювати кабінет після кожного прийому пацієнта; при необхідності проводити 
прийом з відчиненими вікнами;


- надавати перевагу маніпуляціям, які не спричиняють утворення аерозолів;


- зменшити кількість персоналу в клінічному кабінеті до мінімуму;


- використовувати рабердам у всіх можливих випадках;


- рекомендується робота в техніці “4 руки”;


- уникати процедур, що можуть спричинити кашель (напр., дотик до спинки язика, 
м’якого піднебіння);


- обов’язково користуватись високопотужним слиновідсмоктувачем (пилососом) 
при аерозольгенеруючих маніпуляціях. 

3.2. Рентгендіагностика 

- рекомендуються уникати прицільної ренгтенографії, яка здатна генерувати 
аерозолі та провокувати кашльовий/рвотний рефлекси;


- рекомендованими методами рентгендіагностики є панорамна рентгенографія та 
конусно-променева комп’ютерна томографія.


3.3. Пацієнт 

- Перед початком та після завершення клінічного прийому рекомендується 
наступний протокол ополіскування:


- 1% перекис водню - 15 сек ополіскувати горло, після чого 30 сек ополіскувати 
ротову порожнину; не ополіскувати після цього водою та продовжити 
ополіскування;
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- хлоргесидину біглюконат 0,12-0,2% (рекомендовано у поєднанні з 
цетилпіримідином): ополіскувати протягом 60 сек з кінцевим ополіскуванням 
горла протягом 15 сек.


3.3. Лікар, асистент та гігієніст 

- одягати ЗІЗ за межами клінічного кабінету;


- знімати ЗІЗ в межах клінічного кабінету;


- не торкатись рукавицями клавіатури та миші;


- не торкатись жодних поверхонь в клінічному кабінету, якщо у цьому немає 
необхідності;


- не знімати маску та окуляри під час прийому, не торкатись їх руками.


 
3.4. Вдягання ЗІЗ (за межами клінічного кабінету)


- перед тим, як одягнути ЗІЗ, слід вимити руки з милом та обробити їх 
дезінфікуючим розчином;


- одягнути захисний комбінезон;


- одягнути одноразову шапочку;


- одягнути респіратор FFP2/FFP3. У випадку, якщо використовується респіратор з 
клапаном, одягнути поверх нього хірургічну маску (хірургічну маску слід змінювати 
кожного прийому, тоді як маску FFP2/3 слід змінювати кожні 4-8 годин, в 
залежності від рекомендацій виробника);


- одягнути першу пару рукавиць;


- одягнути одноразовий халат + бахіли (одноразовий халат слід змінювати кожного 
прийому, тоді як захисний комбінезон може використовуватись протягом однієї 
робочої зміни);


- одягнути захисні окуляри та/або щиток;


- одягнути другу пару рукавиць. 

3.5 Зняття ЗІЗ (в клінічному кабінеті) 

- зняти другу пару рукавиць, утилізувати її та обробити першу пару рукавиць 
антисептичним розчином; 
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- зняти щиток та обробити рукавиці; 


- зняти одноразовий халат та бахіли; 


- обробити рукавиці та зняти хірургічну маску;


- обробити рукавиці та зняти окуляри;


- обробити рукавиці, розпилити антисептичний розчин на стоматологічну установку і 
залишити на 10 хвилин; 


- зняти першу пару рукавиць та вимити руки перед тим, як залишити кабінет.
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Облаштування та логістика роботи в клінічному кабінеті 

Засоби індивідуального захисту для лікаря/асистента/гігієніста 
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РОЗДІЛ 4. ДЕЗІНФЕКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ ТА ПОВЕРХОНЬ 

- рекомендовано витрачати щонайменше пів години для проведення дезінфекції 
кабінету між прийомами пацієнтів. Слід мати на увазі той факт, що частинки 
аерозолю опускаються до нижчого рівня протягом 10-30 хвилин; 


- SARS-2 коронавіруси можуть зберігатися на поверхнях неживих об'єктів до 72-х 
годин, проте легко можуть бути інактивовані під час дезінфекції поверхонь 
наступними речовинами:


- гіпохлорит натрію 0,05%;


- продукти на спиртовій основі (вміст спирту 62-71%);


- перекис водню 0,5-1%;


- гіпохлоритна кислота 150-200 ppm;


- перед застосуванням антисептичних розчинів на основі спирту, рекомендовано 
очистити поверхні одноразовою вологою серветкою з вмістом спирту, щоб усунути 
більші забрудення. Після застосування цих антисептичних розчинів, 
рекомендується використовувати звиклі продукти для обробки поверхонь; 


- під час всіх процедур прибирання та дезінфекції приміщень персонал повинен бути 
одягнений в ЗІЗ;


- зняття ЗІЗ слід завершити лише після прибирання кабінету;


- транспортування використаних інструментів у стерилізаційну повинно 
здійснюватись виключно у закритих контейнерах. 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Дезінфекція поверхонь та приміщень 
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Засоби індивідуального захисту для лікаря/асистента 

 1) Базовий набір (звичайний стоматологічний прийом без маніпуляцій з аерозолями) 

Медична уніформа, шапочка, медичне взуття, захисні окуляри або захисний щиток, рукавиці, хірургічна 
маска (якщо респіратор з клапаном), комбінезон та/або захисний халат 

2) Набір середнього захисту (для роботи з маніпуляціями з аерозолями у пацієнтів після 
проходження опитування та температурного скринінгу) 

Медична уніформа, шапочка, медичне взуття, бахіли, захисні окуляри та/або захисний щиток, рукавиці, 
друга пара рукавиць (постійно або на момент зняття ЗІЗ), респіратор класу FFP2/FFP3, хірургічна маска 
(якщо респіратор з клапаном), комбінезон та/або захисний халат. 

3) Набір посиленого захисту (для роботи з маніпуляціями з аерозолями у пацієнтів з 
підозрою чи підтвердженим діагнозом COVID-19) 

Медична уніформа, шапочка, медичне взуття, бахіли, захисні окуляри та захисний щиток, рукавиці, друга 
пара рукавиць (постійно або на момент зняття ЗІЗ), респіратор класу FFP3, хірургічна маска (якщо 
респіратор з клапаном), водонепроникний комбінезон та/або захисний халат. 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Додаток 1 
Форма скринінгу пацієнта 

Прізвище та ім’я пацієнта:  _______________________________________________________


Позитивна відповідь хоча б на одне із зазначених запитань може свідчити про потребу 
подальшого обговорення із стоматологом перед проведенням планового лікування. 

Перед візитом


Дата:_____________

В клініці


Дата:_____________

1.Чи є у вас лихоманка або ви відчували останнім 
часом жар чи гарячку (14-21 день)?

2. Чи є у вас задишка або інші труднощі з 
диханням?

3. Чи є у вас кашель?

4. Будь-які інші симптоми, подібні до грипу, такі 
як шлунково-кишкові розлади, головний біль

чи втома?

5. Чи Ви відчували недавню втрату смаку або 
запаху?

6. Чи контактуєте ви з будь-ким, хто є 
підтвердженими COVID-19 позитивними 
пацієнтами?

7.Чи їздили Ви за останні 14 днів до будь-яких 
регіонів, які постраждали від COVID-19? 

(відповідно до вашого місцезнаходження)

8. Ваш вік більше 60-ти років?

9. Чи є у Вас захворювання серця, легень, 
захворювання нирок, діабет або будь-які 
аутоімунні розлади?

 Так            Ні

 Так            Ні

 Так            Ні

 Так            Ні

 Так            Ні

 Так            Ні

 Так            Ні

 Так            Ні

 Так            Ні

 Так            Ні

 Так            Ні

 Так            Ні

 Так            Ні

 Так            Ні

 Так            Ні

 Так            Ні

 Так            Ні

 Так            Ні
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Додаток 2 

Інформаційний лист для пацієнта перед візитом у стоматологічну клініку 

Шановний пацієнте, 

За кілька днів до візиту Вам зателефонують з клініки, щоб задати ряд скринінгових 
запитань. Ті ж самі питання Вам зададуть і тоді, коли Ви прийдете на візит в клініку. 


Ми проводимо температурний скринінг (вимірювання температури тіла) кожному 
працівнику та пацієнту, хто заходить до клініки. Скринінг здійснюється спеціальним 
температурним сканером, який працює безконтактно та є повністю безпечним для 
Вас.


Ми просимо Вас обробити руки антисептиком перед тим, як зайти до клініки. Ви 
також можете скористатись антисептиками, що розміщені на території клініки, 
зокрема, на рецепції.


Ми просимо усіх пацієнтів приходити на прийом без супроводжуючих осіб. Якщо 
пацієнт не досяг 18-ти річного віку або юридично потребує супроводжуючої особи, 
він/вона може прийти на візит в супроводі одного дорослого. Супроводжуюча особа 
має право перебувати в кімнаті очікуванння, але не у клінічних зонах, за винятком, 
якщо це юридично необхідно. Це допоможе створити безпечні умови перебування в 
клініці кожного пацієнта та працівника.


Ви зможете помітити, що в кімнатах очікування немає журналів, дитячих іграшок та 
інших звиклих для Вас предметів. Це пов'язано з тим, що ці речі важко очищати та 
дезінфікувати. 


Візити будуть призначатися так, щоб була збережена оптимальна соціальна 
дистанція між пацієнтами. Тому вибір годин, на яку можна призначити Ваш візит, 
може бути обмежений. 


Ми робимо все можливе для того, щоб збільшити час між прийомами пацієнтів, 
оскільки після кожного пацієнта необхідно провести належну очистку та дезінфекцію 
клінічного кабінету. Окрім того, ми намагаємось максимально зменшити кількість 
пацієнтів в кімнаті очікування. 


Під час перебування в кімнаті очікування, на реєстратурі та у коридорах клініки, 
обов’язковим є використання захисної маски.


Задля Вашої безпеки радимо надавати перевагу безконтактній формі оплати. 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Додаток 3 
Інфографіка для пацієнта 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Додаток 4 
Медичний центр _________________________


Адреса __________________


ІНФОРМОВАНА ДОБРОВІЛЬНА ЗГОДА 
на проведення стоматологічного лікування 

за невідкладними показами 
(заповнюється пацієнтом разом з лікуючим лікарем)


Шановні пацієнти! 
	 Санація ротової порожнини буде проводитись за ургентними показами. У 
зв’язку з введенням в Україні обмежень та карантинних заходів, пов’язаних із 
запобіганням виникнення та розповсюдження коронавірусної хвороби (COVID-19) 
(Постанова КМУ № 211 від 11.03.2020 р. з подальшими змінами і доповненнями) та з 
метою забезпечення безпеки, як вашої, так і нашого персоналу,  просимо відповісти 
на наступні запитання анкети:

__________________________________________________________________________________


(Прізвище, ім’я, по батькові законного представника пацієнта-дитини та/або пацієнта)


Дата народження пацієнта 
_____________________________________________________________


	 1. На момент лікування та за останні 14 днів ви/ваша дитина/ мав (ла) наступні 
симптоми:


• Підвищення температури тіла вище 37,0	 	 Так         Ні         

• Кашель	 	 	 	 	 	 Так         Ні  

• Біль у горлі	 	 	 	 	 	 Так         Ні         

• Нежить	 	 	 	 	 	 Так         Ні         

• Задишка	 	 	 	 	 	 Так         Ні 

• Головний біль       	 	 	 	 	 Так         Ні 

• Біль в м’язах	 	 	 	 	 	 Так         Ні 

• Біль за грудиною        	 	 	 	 Так         Ні 

• Загальна слабкість	 	 	 	 	 Так         Ні  




	 2. Чи є в вашому оточенні хворі на гостру респіраторну інфекцію 

або коронавірусну хворобу (COVID-19) ? 		 	 	 Так         Ні   



	 3. Чи перебували ви/ваша дитина/ протягом останніх 4 тижнів, у регіонах 
України або державах з високим ступенем зараження  COVID-19? 	 Так         Ні 

	 

	 4. Чи  контактували ви/ваша дитина/ протягом останніх 14 днів 


• з особами, які перебували у регіонах України або 

державах з високим ступенем зараження  COVID-19 ?   	 Так         Ні 


• з хворими на гостру респіраторну інфекцію ?	 Так         Ні    

• з особами, які контактували з COVID-19 ?	 Так         Ні    
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медична карта 
стоматологічного хворого №



	 Лікар _________________________________________________ провів зі мною 
розмову про здійснення у ______________________________ всіх заходів, направлених 
на запобігання виникнення та розповсюдження коронавірусної хвороби (COVID-19).

	 Своїм власним підписом я підтверджую точність і абсолютну достовірність усіх 
вищезазначених даних. Я, як пацієнт попереджений, що у разі надання неточної, 
недостовірної чи неповної інформації усі негативні правові та інші наслідки 
покладаються на мене.

	 Я також розумію, що жоден із медичних працівників, з яким я контактую, не 
має симптомів COVID-19 та тим не менше може переносити вищезазначений тип 
вірусу і може ненавмисне заразити мене під час мого перебування в клініці. Я 
повністю усвідомлюю вищезгадані ризики для здоров’я, з якими я стикаюся під час 
перебування в медичному заклад і про які мені було повідомлено заздалегідь. Я 
також усвідомлюю, що лікування буде проводитись за абсолютними показами у 
зв’язку із невідкладним станом та прошу надати мені невідкладну допомогу.


Дата _________________________    


Підпис пацієнта/законних представників пацієнта  ________________     


Підпис лікаря _________________
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Додаток 5 
Щоденний журнал скринінгу персоналу 

Дата Прізвище та ім’я Темпера-
тура тіла Кашель Задишка Відпросився


(вкажіть час)

 Так

 Ні

 Так

 Ні

 Так

 Ні

 Так

 Ні

 Так, _______

 Ні

 Так, _______

 Ні

 Так, _______

 Ні

 Так, _______

 Ні

 Так

 Ні

 Так

 Ні

 Так

 Ні

 Так

 Ні

 Так

 Ні

 Так

 Ні

 Так

 Ні

 Так

 Ні

 Так, _______

 Ні

 Так, _______

 Ні

 Так, _______

 Ні

 Так, _______

 Ні

 Так

 Ні

 Так

 Ні

 Так

 Ні

 Так

 Ні

 Так

 Ні

 Так

 Ні

 Так

 Ні

 Так

 Ні

 Так, _______

 Ні

 Так, _______

 Ні

 Так, _______

 Ні

 Так, _______

 Ні

 Так

 Ні

 Так

 Ні

 Так

 Ні

 Так

 Ні

 Так

 Ні

 Так

 Ні

 Так

 Ні

 Так

 Ні

 Так, _______

 Ні

 Так, _______

 Ні

 Так, _______

 Ні

 Так, _______

 Ні

 Так

 Ні

 Так

 Ні

 Так

 Ні

 Так

 Ні
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Додаток 6 
Схема миття рук 
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Додаток 7 
Схема антисептичної обробки рук 
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Приклад локального протоколу роботи в Центрі Стоматологічної 
імплантації та протезування “ММ” (м. Львів), розробленого на основі 

уніфікованого протоколу 

Блок 1. Персонал. Прихід в клініку 
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Блок 2. Пацієнт. Прихід в клініку 
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Блок 3. Облаштування рецепції та залу очікування 
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Блок 4. Засоби індивідуального захисту 
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Блок 5. Підготовка лікаря та асистента в клінічному кабінеті (вдягання ЗІЗ) 
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Блок 6. Підготовка лікаря та асистента в клінічному кабінеті (зняття ЗІЗ)  
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Блок 7. Сумарні витрати на основні ЗІЗ протягом однієї клінічної зміни (з 
розрахунку на прийом трьох пацієнтів). Передбачається використання 
одного комбінезону на лікаря/асистента протягом усієї зміни та змінного 
одноразового халату на кожного пацієнта 
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