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Національна	  медична	  академія	  післядипломної	  освіти	  імені	  П.	  Л.	  Шупика,	  
Центр	  симуляційних	  методів	  навчання	  (ЦЕСИМЕН),	  Київ,	  Україна.	  

Передмова.	  В	  матеріалах,	  що	  наводить	  Центр	  симуляційних	  методів	  навчання	  НМАПО	  імені	  П.	  Л.	  Шупика	  зі	  згоди	  наших	  
колег	  та	  друзів	   з	   Торонто,	   представлений	   сучасний	   канадський	   досвід	   по	   веденню	   хворих	   з	   COVID-‐19,	  що	   стосується	  
особливостей	  менеджменту	  дихальних	  шляхів	  та	  вентиляційної	  підтримки	  в	  цій	  групі	  хворих.	  Матеріал	  буде	  корисний	  
для	  підготови	  в	  першу	  чергу	  лікарям-‐анестезіологам	  та	  лікарям	  відділень	  інтенсивної	  терапії.	  

Ще	   раз	   нагадуємо,	   про	   необхідність	   дотримуватись	   національних	   (локальних)	   протоколів	   та	   настанов	   при	   наданні	  
допомоги	  хворим	  на	  COVID-‐19.	  	  

	  

1.	  Визначте	  погіршення	  стану	  хворого,	  будьте	  готові	  до	  ранньої	  інтубації.	  

2.	  Вибір	  продовження	  кисневої	  підтримки	  без	  проведення	  інтубації	  проти	  ранньої	  інтубації	  –	  не	  просте	  рішення.	  Треба	  
збалансувати	  наявні	  ресурси	  –	  наприклад,	  чи	  вистачає	  часу/людей,	  щоб	  проводити	  моніторинг	  і	  регулярну	  переоцінку	  
стану	  хворих	  проти	  ризику	  ургентної	  інтубації,	  порівняно	  з	  тим,	  чи	  є	  у	  Вас	  достатня	  кількість	  апаратів	  штучної	  вентиляції	  
легень	  (ШВЛ)	  та	  відділень	  інтенсивної	  терапії	  проти	  тривалого	  крапельного	  забруднення	  повітря	  хворими,	  які	  ще	  не	  
інтубовані,	  тощо.	  

3.	  Настанови	  щодо	  однозначної	  потреби	  в	  інтубації:	  
i.	  потрібно	  більше	  ніж	  4-‐6	  л.	  O2	  через	  носові	  канюлі,	  або	  FiO2	  більше	  50%,	  щоб	  підтримувати	  сатурацію	  не	  менше	  ніж	  
90%;	  
ii.	  частота	  дихання	  більше	  30/хвилину;	  
iii.	  ознаки	  втоми	  хворого	  на	  спонтанному	  диханні;	  
iv.	  систолічний	  артеріальний	  тиск	  менше	  90	  мм.	  рт.	  ст.;	  
v.	  вік	  (враховувати	  не	  просто	  фактичний,	  а	  фізичний	  –	  на	  скільки	  років	  та	  як	  виглядає	  людина);	  

4.	  Кожному	  потрібна	  допомога	  в	  одяганні	  та	  зніманні	  засобів	  індивідуального	  захисту	  (ЗІЗ)–	  це	  може	  бути	  Ваш	  
колега/співробітник	  з	  безпеки.	  

А.	  Потенційні	  проблеми	  що	  можуть	  призвести	  до	  порушення	  безпеки:	  

І.	  ОДЯГАННЯ:	  

і.	  Особисті	  прикраси	  (включаючи	  сережки,	  пірсинг	  на	  обличчі,	  намиста	  та	  наручні	  годинники);	  
іі.	  Нерозуміння	  різниці	  між	  запобіжними	  засобами	  щодо	  повітряно-‐крапельного	  (без	  маски	  N95	  та	  без	  подвійних	  
рукавичок)	  та	  аерозольного	  шляхів	  розповсюдження	  інфекції	  (маска	  N95,	  подвійні	  рукавички	  для	  лікаря	  та	  
респіраторного	  техніка/анестезіста	  під	  час	  інтубації);	  



ііі.	  Не	  використання	  існуючої	  інструкції	  та	  наглядних	  матеріалів	  під	  час	  одягання	  ЗІЗ;	  
іv.	  Не	  залучення	  допомоги	  Вашого	  колеги/співробітника	  з	  безпеки	  для	  спостереження	  та	  контролю	  під	  час	  одягання	  
ЗІЗ;	  

v.	  Використання	  халату	  неправильного	  розміру	  (занадто	  великий	  –	  залишить	  шию	  оголеною,	  занадто	  маленький	  –	  
передпліччя	  оголені	  та	  може	  зірватися	  з	  грудної	  клітки);	  

	  
	  

vi.	  Використання	  маски	  N95	  (або	  подібного	  ступеню	  захисту	  –	  FFP2,	  FFP3),	  що	  не	  підходить	  Вам;	  

	  
	  

vii.	  Оголена	  шия	  (деякі	  халати	  мають	  поганий	  спосіб	  закриття	  на	  шиї	  –використовуйте	  додаткову	  стрічку,	  щоб	  
закріпити	  його);	  



viii.	  Зав'язування	  халату	  спереду	  або	  внесення	  змін	  до	  конструкції	  халату	  (розірвавши	  його,	  щоб	  зробити	  отвір	  над	  
грудною	  частиною,	  щоб	  просунути	  голову),	  його	  ненавмисні	  пошкодження;	  

ix.	  Маска	  N95	  не	  перевіряється	  на	  герметичність	  після	  надягання;	  

	  
x.	  Особисті	  окуляри	  погано	  зафіксовані	  (можуть	  впасти),	  не	  рекомендоване	  також	  використання	  контактних	  лінз	  при	  
тривалому	  застосуванні	  маски	  та	  інших	  засобів	  захисту	  обличчя;	  

xi.	  Лицьовий	  щиток	  не	  використовується,	  або	  не	  закриває	  лоб	  (проміжок	  між	  захисним	  покриттям	  голови	  типу	  
Bouffant	  (берет),	  хірургічною	  шапкою);	  

xii.	  Рукавички	  занадто	  короткі	  і	  залишають	  ділянки	  непокритої	  шкіри;	  

ІІ.	  ЗНІМАННЯ:	  

i.	  Не	  зняття	  ЗІЗ	  всередині	  кімнати	  (крім	  захисної	  маски);	  
ii.	  Не	  використання	  існуючої	  інструкції	  та	  наглядних	  матеріалів	  під	  час	  знімання	  ЗІЗ;	  
iii.	  Порушення	  алгоритму/послідовності	  знімання	  ЗІЗ;	  
iv.	  Не	  залучення	  допомоги	  Вашого	  колеги/співробітника	  з	  безпеки	  для	  спостереження	  та	  контролю	  під	  час	  знімання	  
ЗІЗ;	  

	  
5.	  НЕ	  робіть	  процедур,	  що	  створюють	  аерозоль:	  

i.	  носові	  канюлі	  без	  маски	  для	  обличчя	  (звичайної	  хірургічної)	  та	  потік	  кисню	  більше	  4-‐6	  л/хв;	  
ii.	  використання	  небулайзерів;	  
iii.	  BіPAP/CPAP;	  
iv.	  використання	  відкритих/напіввідкритих	  дихальних	  контурів;	  

6.	  Використовуйте	  маску	  по	  типу	  TAVISH	  або,	  за	  її	  відсутності	  –	  мішок	  Амбу	  (BMV)	  із	  залученням	  двох	  осіб	  з	  метою	  
дотримання	  техніки	  VICE-‐GRIP	  (щільне	  притискання	  маски	  без	  стискання	  мішка,	  спонтанним	  потоком	  кисню)	  для	  
преоксигенації	  та	  обов’язково	  використовуйте	  вирусний	  фильтр.	  



	   	  

	  

7.	  Якщо	  є	  абсолютна	  необхідність	  здійснити	  вентиляцію	  мішком	  Амбу	  –	  ВИКОРИСТОВУЙТЕ	  ПРИЙНЯТНО	  МАЛИЙ	  
ДИХАЛЬНИЙ	  ОБ'ЄМ	  (мінімальний	  об’єм,	  що	  супроводжується	  екскурсією	  грудної	  клітини)	  –	  спостерігайте	  за	  екскурсією	  
грудної	  клітки	  (якщо	  у	  хворого	  спонтанне	  дихання	  –	  використовуйте	  цей	  час,	  синхронізуйте	  свої	  дії	  зі	  спонтанним	  
диханням).	  

8.	  Якщо	  прийняли	  рішення	  щодо	  необхідності	  інтубації	  –	  АКТИВУЙТЕ	  ВАШУ	  СИСТЕМУ	  ЕКСТРЕНОГО	  РЕАГУВАННЯ	  в	  лікарні	  
(наприклад,	  в	  Канаді	  це	  PROTECTED	  CODE	  BLUE	  або	  ACCES	  TEAM	  ALERT,	  або	  подібні)	  –	  покличте	  на	  допомогу!	  

9.	  ЗБЕРІТЬ	  ДВІ	  КОМАНДИ:	  
і.	  команда	  ззовні	  –	  особа,	  що	  здійснює	  моніторинг	  безпеки;	  особа,	  що	  забезпечує	  необхідне	  обладнання,	  та	  особа,	  
що	  відповідає	  за	  комунікацію;	  
іі.	  команда	  всередині	  (якомога	  менша	  кількість	  людей:	  наприклад,	  лікар,	  респіраторний	  технік/асистент,	  1-‐2	  
анестезіологічні	  медичні	  сестри)	  –	  від	  3	  до	  4	  осіб	  (якщо	  є	  потреба	  в	  непрямому	  масажі	  серця);	  
ііі.	  в	  кiмнату	  заносити	  тiльки	  необхiднi	  компоненти	  для	  iнтубацii,	  та	  тiльки	  необхiднi	  лiки;	  
iv.	  дефібрилятор	  та	  iншi	  iнструменти	  повивнi	  залишатися	  ззовні	  кiмнати.	  

	  
10.	  Використовуйте	  НАЙБІЛЬШ	  ДОСВІДЧЕНУ	  ОСОБУ	  ДЛЯ	  ПРОВЕДЕННЯ	  ІНТУБАЦІЇ,	  якщо	  це	  можливо	  (але	  в	  разі	  невдачі,	  
майте	  план	  “Б”	  –	  ларингеальні	  маски,	  крикотиреотомія,	  тощо).	  

	   	  



11.	  Інтубація	  –	  дотримуйтесь	  чек-‐листа	  для	  інтубації:	  
(http://www.smhemerg.com/uploads/1/5/4/5/15458024/protected_airway_checklist.pdf)	  

і.	  МІОРЕЛАКЕСАЦІЯ	  хворих	  є	  обов’язковою	  (з	  метою	  попередження	  кашлю),	  після	  цього	  тримайте	  пацієнтив	  у	  стані	  
седації;	  
іі.	  використовуйте	  комбінацію	  препаратів	  “ROKET”	  (Рокуроніум	  +	  Кетамін)	  (https://emcrit.org/pulmcrit/pulmcrit-‐
rocketamine-‐vs-‐keturonium-‐rapid-‐sequence-‐intubation/);	  
ііі.	  використовуйте	  при	  інтубації	  пристрої	  відео-‐зображення	  (з	  метою	  триматись	  від	  хворого	  якомога	  далі)	  –	  
наприклад,	  відеоларингоскоп,	  якщо	  це	  можливо;	  

	  
iv.	  використовуйте	  вірусний	  фільтр	  (респіраторний	  технік/анестезістка	  повинні	  заздалегідь	  бути	  знайомий	  з	  його	  
монтажем).	  Якщо	  немає	  респіраторного	  техніка	  –	  навчіться	  самі	  це	  робити	  та	  КОНТРОЛЮЙТЕ	  ГЕРМЕТИЧНІСТЬ	  
З’ЄДНАНЬ	  ДИХАЛЬНОГО	  КОНТУРУ	  ХВОРОГО.	  

	  

12.	  Контролюйте	  CO2	  в	  кінці	  видиху	  (бажано	  постійний	  моніторинг):	  
і.	  підтверджуйте	  знаходження	  інтубаційної	  трубки	  ретельною	  візуалізацією	  трубки,	  що	  проходить	  між	  голосовими	  
зв’язками	  під	  час	  інтубації	  та	  показниками	  CO2	  в	  кінці	  видиху;	  	  
іі.	  НЕ	  підтверджуйте	  знаходження	  інтубаційної	  трубки	  методом	  аускультації	  –	  захищайте	  себе	  та	  свою	  команду	  (у	  
разі	  необхідності	  використовуйте	  рентгенографію	  грудної	  клітки);	  
ііі.	  використовуйте	  портативні	  рентген-‐апарати	  для	  рентгенографії	  грудної	  клітки	  (у	  разі	  потреби	  та	  наявності);	  



iv.	  більшість	  протоколів	  рекомендують	  затримати	  після	  інтубації	  на	  20-‐30	  хвилин	  проведення	  рентгенографії	  
переносним	  рентген-‐апаратом	  (з	  метою	  уникнення	  контакту	  іншої	  особи	  з	  аерозолем,	  що	  утворюється	  під	  час	  
інтубації);	  
v.	  якщо	  є	  потреба	  в	  проведенні	  рентгенографії	  з	  використанням	  стаціонарного	  обладнання,	  яке	  знаходяться	  в	  
іншому	  приміщенні	  –	  процедуру	  можна	  виконувати	  негайно.	  

Пояснення:	  рекомендації	  пропонують	  почекати	  з	  проведенням	  рентгенографії	  20-‐30	  хвилин,	  що	  не	  є	  обґрунтованим,	  
оскільки	  час	  знаходження	  аерозольної	  суспензії	  дуже	  мінливий,	  і	  персонал	  все	  одно	  буде	  використовувати	  повний	  
перелік	  ЗІЗ	  для	  захисту	  від	  аерозолю.	  Може	  бути	  корисним	  зробити	  рентгенографію	  грудної	  клітки	  більш	  рано	  разом	  з	  
респіраторним	  техніком,	  який	  ще	  присутній	  біля	  хворого,	  щоб	  при	  необхідності	  відкорегувати	  положення	  інтубаційної	  
трубки.	  Так,	  респіраторний	  технік	  буде	  піддаватися	  впливу	  випромінювання	  при	  проведенні	  	  рентгенографії,	  але	  навіть	  
якщо	  це	  трапляється	  100	  разів,	  експозиція	  мінімальна.	  Необхідно	  розглянути	  можливість	  використання	  відповідного	  
захисту	  для	  медичних	  працівників	  та	  хворих	  під	  час	  проведення	  рентгенографії	  в	  палатах	  інтенсивної	  терапії.	  

13.	  У	  разі	  невдалої	  спроби	  інтубації	  за	  допомогою	  відеоларингоскопу	  (високе	  розташування	  гортані:	  адекватна	  
візуалізація,	  але	  не	  вдається	  ввести	  інтубаційну	  трубку)	  –	  використовуйте	  гібридну	  техніку:	  поєднання	  відеоларингоскопу	  
ТА	  бронхоскопу	  як	  другу	  спробу	  (так	  довго,	  доки	  сатурація	  у	  хворого	  залишається	  на	  прийнятному	  рівні):	  

і.	  використовуйте	  ларингеальні	  маски	  другого	  покоління,	  оскільки	  їх	  тиск	  ущільнення	  становить	  до	  25-‐30	  см.вод.ст.	  
В	  класичних,	  або	  першого	  покоління,	  ларингеальних	  масках	  –	  цей	  показник	  менше,	  та	  становить	  до	  15-‐20	  см.вод.ст.	  
(https://www.hindawi.com/journals/bmri/2015/201898/)	  

	  
іі.	  в	  разі	  невдалої	  спроби	  інтубації	  –	  рятувальна	  оксигенація:	  ларингеальна	  маска	  (2-‐го	  покоління);	  	  
ііі.	  в	  разі	  невдалої	  спроби	  підтримки	  оксигенації	  за	  допомогою	  ларингеальної	  маски	  –	  ургентна	  крикотиреотомія	  
(https://das.uk.com/content/video/fona)	  

	  
	  

	   	  



14.	  При	  зупинці	  серця	  -‐	  НЕ	  дотримуйтесь	  послідовності	  C-‐A-‐B	  –	  повертайтеся	  до	  послідовності	  A-‐B-‐C:	  

НІ	   ТАК	  

	  
	  

15.	  Уникайте	  “героїчних”	  тривалих	  серцево-‐легеневих	  реанімацій	  (СЛР):	  
і.	  асистолія	  (підтверджена	  ЕКГ	  в	  двох	  відведеннях)	  або	  зупинка	  серця	  без	  присутності	  поруч	  медичного	  працівника	  –	  
зупиніть	  подальше	  проведення	  або	  взагалі	  НЕ	  розпочинайте	  СЛР;	  

16.	  При	  використанні	  ультразвукової	  діагностики	  (УЗД)	  під	  час	  СЛР	  (POCUS)	  –	  слід	  УНИКАТИ	  поширення	  та	  подальшого	  
розповсюдження	  збудників	  захворювання	  (необхідно	  ретельно	  очистити	  та	  обробити	  УЗД-‐апарат	  після	  використання,	  що	  
може	  обмежити	  використання	  даного	  УЗД-‐апарату	  на	  деякий	  час	  та	  потребує	  додаткових	  людських	  і	  апаратних	  ресурсів	  
для	  цього).	  

17.	  Намагайтесь	  ЗАВЖДИ	  використовувати	  внутрішні	  та	  зовнішні	  команди	  та	  принципи	  ефективної	  безконтактної	  
комунікації	  при	  спілкуванні	  між	  медичними	  працівниками:	  

і.	  НЕ	  ВИКОРИСТОВУЙТЕ	  ФІКСОВАНІ	  ТЕЛЕФОНИ,	  РАДІОТЕЛЕФОНИ	  або	  СОТОВІ	  ТЕЛЕФОНИ	  всередині	  приміщень	  з	  
інфікованим	  пацієнтом;	  
іі.	  використовуйте	  гучномовці	  (бажано	  з	  екраном)	  або	  дитячі	  рації	  (перевіряйте	  стан	  заряду	  батареї	  багато	  разів	  
протягом	  усієї	  зміни);	  

	   	  

	  

18.	  Захищайте	  себе	  та	  своїх	  колег	  протягом	  всього	  часу:	  до,	  під	  час	  та	  після	  надання	  медичної	  допомоги	  хворим.	  	  
	   	  



Джерела	  та	  ресурси	  наведені	  в	  довільному	  порядку:	  

1.   https://www.youtube.com/watch?v=VGNfhHXW-‐aE	  

2.   Consensus	  statement:	  Safe	  airway	  society	  principles	  of	  airway	  management	  and	  tracheal	  intubation	  specific	  to	  the	  COVID-‐19	  
adult	  patient	  group.	  https://www.mja.com.au/journal/2020/212/10/consensus-‐statement-‐safe-‐airway-‐society-‐principles-‐
airway-‐management-‐and	  	  

3.   Fist	  10	  EM:	  COVID	  Resuscitation	  Principles:	  https://first10em.com/covid-‐resuscitation-‐principles/	  	  

4.   BC	  Emergency	  Medicine	  Network-‐	  COVID-‐10	  Protected	  Controlled	  Intubation	  and	  Cardiac	  Arrest.	  
https://www.bcemergencynetwork.ca/clinical_resource/covid-‐19-‐patients-‐protected-‐controlled-‐intubation-‐cardiac-‐
arrest/?fbclid=IwAR0bI711iDmk5kPl0qX-‐aPDxGWEPJRtbdM-‐5G5o0O5eENlwxvb0o9pPLenU	  	  

5.   WHO-‐Clinical	  Management	  of	  Severe	  acute	  respiratory	  infection	  https://www.who.int/publications-‐detail/clinical-‐
management-‐of-‐severe-‐acute-‐respiratory-‐infection-‐when-‐novel-‐coronavirus-‐(ncov)-‐infection-‐is-‐suspected	  	  

6.   Canadian	  Anesthesiologists’	  Society-‐	  COVID-‐19	  recommendations	  during	  airway	  manipulation.	  
https://www.cas.ca/en/practice-‐resources/news/cas-‐articles/2020/covid-‐19-‐recommendations-‐during-‐airway-‐manipulation	  	  

7.   Protected	  Code	  Blue	  Protocols	  and	  handouts	  from	  Sinai	  Health,	  Sunnybrook	  and	  St	  Michael’s	  Hospital/Unity	  Health	  	  

8.   http://www.smhemerg.com/uploads/1/5/4/5/15458024/protected_airway_checklist.pdf	  	  

9.   https://spaces.wondavr.com/embed/?course=3e08a8f0-‐6be1-‐11ea-‐86c9-‐f71bbff357bd	  	  

10.   https://first10em.com/covid-‐resuscitation-‐
principles/?fbclid=IwAR1SZEogTcw4viGB140r3fudw6gWrG_aWF7S3d358jDlIi5BnC5ry3zobQw	  	  

11.   https://www.esicm.org/wp-‐content/uploads/2020/03/SSC-‐COVID19-‐GUIDELINES.pdf	  	  

12.   https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-‐coronavirus-‐2019/technical-‐guidance/infection-‐prevention-‐and-‐control	  	  

13.   https://www.mja.com.au/journal/2020/212/10/consensus-‐statement-‐safe-‐airway-‐society-‐principles-‐airway-‐management-‐
and	  	  

14.   APSF	  -‐	  Perioperative	  Considerations	  for	  the	  2019	  Novel	  Coronavirus	  (COVID-‐19)	  	  

15.   SIAARTI	  -‐	  Covid	  19	  -‐	  Airway	  Management	  	  

16.   Prince	  of	  Wales,	  Hong	  Kong	  -‐	  Covid-‐	  19	  Information	  (Available	  in	  English,	  French,	  Spanish,	  Portuguese,	  Dutch,	  Chinese,	  
Japanese,	  Italian,	  German)	  	  

17.   RCoA,	  The	  Faculty	  of	  Intensive	  Care	  Medicine,	  the	  Intensive	  Care	  Society	  and	  the	  Association	  of	  Anaesthetists.	  -‐	  Obstetric	  
anaesthesia	  guidance	  	  

18.   ASA	  -‐	  Coronavirus	  (2019-‐nCoV)	  

19.   SBA	  -‐	  Recomendações	  Coronavírus	  	  

20.   SCARE	  -‐	  ¿Qué	  recomendaciones	  hay	  que	  seguir	  con	  pacientes	  que	  tengan	  una	  infección	  respiratoria	  aguda	  severa?	  	  

21.   ASOS2	  -‐	  Information	  sheet	  for	  those	  taking	  part	  in	  the	  2nd	  African	  Surgical	  Outcomes	  Study.	  	  

22.   SASA	  -‐	  South	  African	  Society	  of	  Anaesthesiologists	  COVID-‐19	  resource	  page	  	  

23.   	  https://www.wfsahq.org/latest-‐news/latestnews/943-‐coronavirus-‐staying-‐safe	  
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Рекомендації	  щодо	  проведення	  лікувальних	  заходів,	  	  

що	  генерують	  COVID-‐19	  аерозоль	  	  
(приймальні	  відділення,	  операційні,	  відділення	  інтенсивної	  терапії,	  відділення	  стаціонару,	  де	  перебуває	  хворий)	  

	  

Використовувати	   Уникати	  

Оновити	  свій	  захист	  до	  маски	  N95	   Уникати	   високого	   потоку	   02	   (BіPAP,	   небулайзери,	   носові	  
канюлі	  з	  високим	  потоком,	  потік	  більше	  4-‐6	  л/хв)	  

Краплі	  від	  хворого/контакт	  з	  хворим	  –	  ЗІЗ	  з	  N95	  	  

Примітка:	   Для	   інтубації	   надягнути	   дві	   пари	  
рукавичок	  

Не	   допускати	   в	   приміщення	   персонал,	   який	   не	   є	   критично	  
необхідним	  в	  даний	  момент	  

ЗБЕРІГАТИ	   ДВЕРІ	   ЗАКРИТИМИ!	   Використовувати	  
приміщення	  для	  ізоляції	  з	  негативним	  тиском,	  коли	  
це	  можливо	  

Уникати	  вентиляції	  мішком	  Амбу	  (якщо	  проводиться	  –	  щільно	  
фіксувати	   маску	   до	   обличчя	   хворого	   двома	   руками	   та	  
використовувати	  вірусний	  фільтр)	  

Використовувати	   препарати	   для	   швидкої	  
послідовної	   індукції	   при	   інтубації	   (повну	  
паралітичну	  дозу)	  	  

Використовувати	  відео-‐ларингоскопію	  для	  інтубації	  
(збільшувати	  відстань	  від	  Вас	  до	  хворого)	  

Уникати	   тривалої	   спроби	   інтубації	   (застосовувати	   найбільш	  
кваліфіковану	  та	  швидку	  техніку)	  

Знімати	   ЗІЗ	   всередині	   приміщення	   (або	   в	  
шлюзовому	  приміщенні,	  якщо	  таке	  є)	  	  

ВИКЛЮЧЕННЯ	  для	  N95	  (видаляється	  поза	  кімнатою	  
або	  в	  шлюзовій	  кімнаті)	  

Уникати	   відкритого	   дихального	   контуру	   хворого	   (вірусний	  
фільтр	   або	   затискач	   на	   інтубаційну	   трубку,	   якщо	  
розгерметизація	  контуру)	  

Не	  виносити	  ЗІЗ,	  що	  використані	  поза	  межі	  приміщення	  (крім	  
N95)	  
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