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Коронавірусна хвороба (COVID-19) 

Обов’язкові вимоги ізоляції для осіб, що прибувають до Канади ПОВІТРЯНИМ 

ШЛЯХОМ з симптомами COVID-19.  

Уряд Канади впровадив екстрених заходів для уповільнення занесення в Канаду та стримання 

поширення COVID-19 та варіантів у країні. Від вас вимагається виконання заходів, вжитих згідно з 

Декретом про мінімізацію ризику зараження на COVID-19 у Канаді (карантин, ізоляція та інші 

обов’язки). 

Обов’язкова ІЗОЛЯЦІЯ 

Ви ПОВИННІ: 

ІЗОЛЮВАТИСЯ ЗДАТИ 2 ТЕСТИ НА COVID-19 ДОПОВІДАТИ 

ТА 

СЛІДКУВАТИ 

• Негайно прямувати просто у 
визначену карантинну 
установу або туди, куди вас 
спрямує санітарний 
контролер або карантинний 
інспектор. 

• Після отримання 

негативного результату 

молекулярного аналізу на 
COVID-19 прямувате до свого 

місця ізоляції. Якщо 

результат аналізу 

позитивний, чекайте на 

інструкції від карантинного 

інспектора. 

• Залишатися в ізоляції решту 

14-денного періоду, 

починаючи днем прибуття в 

Канаду.  

• Здати два молекулярні тести 

на COVID-19 у Канаді за 

вказівками карантинного 

інспектора – перший тест при 

ПРИБУТТІ і другий тест НА 8-

й ДЕНЬ, хіба що ви маєте 

доказ позитивного 

результату тесту на COVID-19, 

зданого за 14-90 днів до 

прибуття у Канаду. 

• Зберігати копії результатів 
усіх своїх молекулярних 
тестів на COVID-19 до 
закінчення ізоляції.  

• Під час ізоляції передавати 
результати своїх тестів 
урядові Канади або урядові 
провінції /території, або ж 
місцевому органу охорони 
здоров’я, якщо вони цього 
вимагатимуть. 

• Не пізніше, ніж через 48 
годин, повідомити про своє 
прибуття до місця ізоляції 
через аплікацію ArriveCAN 
(якщо ви користувалися 
ArriveCAN до в’їзду в 
Канаду) або по телефону 1-
833-641-0343 (якщо ви не 
використовували або не 
можете використовувати 
ArriveCAN). 

• Слідкувати за симптомами 
протягом цілого періоду 
ізоляції.  

 



  

 2 

 

При пересуванні до місця ізоляції треба вживати такі санепідемічні заходи 

• Не користуватися громадським транспортом (напр., літаком, автобусом, поїздом, метро, таксі або 

райдшерінгом), щоб дістатися до місця відбуття ізоляції.  

• В дорозі носити добре сконструйовану, добре підігнану маску, якщо не подорожуєте одинцем у 

приватному авто. 

• Не виходити з машини без потреби. 

• Уникати зупинок та контактів з людьми в дорозі: оплачуйте паливо при колонці та користуйтеся 

обслуговуванням за кермом (drive through/service au volant), якщо вам треба поїсти. 

• Часто дезінфікувати руки. 
 

 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Виконання вами цього декрету підлягає моніторингу, перевірці та примусу. У випадку 
невиконання вас може бути приміщено у карантинний заклад, оштрафовано та/або ув’язнено.  

Представник властей дзвонитиме вам з номера 1-888-336-7735 і може також відвідати вас для перевірки 

виконання вами ізоляційних заходів. 

 

 

Симптоми 

У випадку погіршення наявних симптомів або появи нових виконуйте інструкції щодо COVID-19 

місцевого органу охорони здоров’я (див. нижче). У випадку отримання позитивного результату 

аналізу вам треба подовжити ізоляцію з розрахунку 14 днів з дня здачі проби на аналіз. 

 

• новий або погіршений кашель  
• задишка / затруднене дихання 
• біль/ломота у м’язах або в усьому тілі, втома, 

кволість або дуже погане загальне самопочуття  
• нова втрата нюху чи смаку 

• гарячкове почуття, озноб або температура 38°C чи 
вище 

• зміни або висип на шкірі (в дітей) 
• головний біль 
• шлунково-кишкові симптоми: біль у животі, 

понос або блювання 
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Поведінка під час ізоляції 

ТРЕБА НЕ МОЖНА 

Уникати контактів з особами, які не подорожували разом з вами. Не користуйтеся спільними 
просторами: напр., коридорами, 
дворами, ресторанами, 
тренувальними залами або 
басейнами. 

 

Мати все необхідне для життя (напр, воду, харчі, ліки, опалення), не 
виходячи з ізоляції.  

Продукти або інші предмети, що доставляються на дім, повинні залишатися 
перед дверима для безконтактного отримання. 

Мати окрему спальню та ванну кімнату/туалет. Не приймайте гостей з числа 
рідних, друзів або інших. 

 
Виходити можна тільки на приватний балкон або у двір тільки з людьми, 
що подорожували разом з вами. 

Витримувати фізичну відстань у 2 метри весь час. 

Виконувати вказівки місцевого органу охорони здоров’я. У випадку 
розбіжностей між інструкціями місцевого органу та цією листівкою 
дотримуйтеся того варіанту, який є найсуворішим. 

Не покидайте місце ізоляції, крім 
випадків необхідної медичної 
допомоги або лікування, для здачі 
молекулярного тесту на COVID-19 
або за завчасним дозволом 
карантинного інспектора. 

Відповідати на телефонні дзвінки та приймати візити від санітарних 
контролерів або поліції. 
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Органи охорони здоров’я  

Провінції та території Номер телефону Сайт 

Британська Колумбія 811 www.bccdc.ca/covid19 

Альберта 811 www.myhealth.alberta.ca 

Саскачеван 811 www.saskhealthauthority.ca 

Манітоба 1-866-626-4862 https://manitoba.ca/covid19/restartmb/prs/orders/index.ht
ml#current 
www.youtube.com/user/ManitobaGovernment 

Онтаріо 1-866-797-0000 www.ontario.ca/coronavirus 

Квебек 1-877-644-4545 www.quebec.ca/en/coronavirus 

Нью-Брансвік 811 www.gnb.ca/publichealth 

Нова Шотландія 811 www.novascotia.ca/coronavirus 

Острів Принца Едуарда 811 www.princeedwardisland.ca/covid19 

Ньюфаундленд і Лабрадор 811 або 1-888-709-2929 www.gov.nl.ca/covid-19 

Нунавут 1-867-975-5772 www.gov.nu.ca/health 

Північно-Західні Території 811 www.gov.nt.ca/covid-19 

Юкон 811 www.yukon.ca/covid-19 
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