Оперативна інформація про поширення коронавірусної
інфекції COVID-19 на 15.03.2021 в Запорізькій області
За даними ДУ "Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України" за останню добу в
області зареєстровано 61 нових випадків захворювання на COVID-19. Всього станом на
8:00 15.03.2021 зареєстровано 72010 лабораторно підтверджених випадків, в т.ч. 3805 – серед
дітей (за добу – 0) та 4122 серед медичних працівників (за добу –1). За добу
летальних випадків не зареєстровано (всього – 1254), одужало 67 хворих (всього – 66990). По
Вільнянському району зареєстровано всього 1685 підтверджених випадків захворювання на COVID19 (за останню добу 0), летальних випадків- 30 (за добу 0), одужало 1545 (за добу 0).
Переважна більшість померлих - особи похилого віку та відносились до групи ризику (мали
супутні гострі або хронічні серцево-судинні та легеневі патології, вікові порушення з боку серцевосудинної системи, злоякісні новоутворення, цукровий діабет). Не встановлено джерело інфекції
по 60291 особам (за добу – 60), інфікувались внаслідок контакту із лабораторно підтвердженим
випадком – 11597 осіб (за добу - 1), 122 захворілих прибули із-за кордону (за добу –0). Активні
випадки (продовжують лікуватись) – 3763, із яких 641 лікуються в стаціонарах, 3122 – на дому в
режимі самоізоляції під наглядом лікарів. Звертаємо увагу, що лабораторному обстеженню на
COVID-19 безкоштовно підлягають хворі з підозрою на коронавірусну інфекцію, хворі на пневмонії
та тяжкі гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ), а також хворі з будь-якими симптомами ГРВІ.
Тому при появі симптомів ГРВІ зателефонуйте своєму сімейному лікарю, який направить на
лабораторне обстеження та призначить відповідне лікування. Якщо температура тіла підвищиться
вище 38 градусів та з’являться сухий кашель, утруднене дихання або ядуха – негайно викликайте
«швидку» допомогу. Нагадуємо, що єдиним заходом профілактики є дотримання карантинних
обмежень, користування засобами індивідуального захисту, дотримання соціальної дистанції та
гігієни рук.
Повідомляємо, що з 25 лютого 2021 року в області розпочалась кампанія з вакцинації
проти COVID-19. Всього станом на 08:00 15.03.2021 отримали щеплення 1377 осіб.
Протягом останньої доби щеплення не проводились. Серед загальної кількості
щеплених – медичні працівники стаціонарів, де лікуються хворі на COVID-19 (523
особи), інших (в т.ч. відомчих) закладів охорони здоров’я (356), працівники мобільних
бригад (10 осіб), екстреної медичної допомоги (150 осіб), публічні діячи (41 особи),
працівники системи громадського здоров’я (48 осіб), працівники соціальної сфери (3
особи). Найбільша кількість щеплених у віці 40-49 років – 397 осіб.

