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За результатами щоденного моніторингу за захворюваністю на COVID-19, який
проводиться фахівцями ДУ «Черкаський обласний центр контролю та профілактики
хвороб МОЗ України» повідомляємо, що станом на
04.10.2021
в області зареєстровано
87 739
випадків коронавірусної інфекції. Одужало
82 479
хворих,за останню добу
12
.

За добу лабораторно підтверджено 94 випадки COVID-19 на територіальних
громадах Черкаського району–
32
, Золотоніського –
31
, Уманського –
24
, Звенигородського –
7
.

Найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстровано у віковій групі 40-69 років,
смертей від цієї хвороби 60-79
років. Найменша кількість захворювань серед дітей до 17 років.

Слід зазначити, що в області реєструються повторні інфікування вірусом SARS-CoV-2. З
початку пандемії –
113
осіб.

Досліджено вірусологічною лабораторією методом ПЛР 54 зразки біоматеріалу від
хворих з підозрою на коронавірусну інфекцію, з діагнозом – пневмонія, контактних осіб з
клінічними ознаками. Всього проведено
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346 845
лабораторних досліджень.

Від ускладнень коронавірусної інфекції померло 1 364 хворих, за останню добу 0.

Летальність від цієї хвороби становить - 1,6%, показник смертності – 114,9 на 100
тис. населення.

За даними Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації в області
вакциновано 448 433.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2021 № 954 з 23.09.2021
області встановлюється "жовтий" рівень епідемічної небезпеки.

У жовтій зоні заборонено:
- масові заходи за участю більше 1 особи на 4 кв. метри площі будівлі або території;
- заповненість кінозалів та залів інших закладів культури понад 50% місць;
- заповненість спортзалів і фітнес-центрів більше ніж 1 особа на 10 кв. метрів;
- робота закладів освіти, окрім тих, де не менше 80% персоналу мають жовтий або
зелений COVID-сертифікат.

У зв’язку з ускладненням епідемічної ситуації щодо COVID-19 ДУ «Черкаський обласний
центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» рекомендує: уникати скупчення
людей, дотримуватися соціальної дистанції та правил респіраторної гігієни,
використовувати медичні маски та антисептики. У випадку появи симптомів гострої
респіраторної вірусної інфекції звертатись до сімейного лікаря.

Нагадуємо, що одним із найефективніших заходів профілактики є вакцинація.
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