
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 

від 20 травня 2020 р. № 392 

ПОРЯДОК 

здійснення протиепідемічних заходів,  

пов’язаних із самоізоляцією 

1. Цей Порядок визначає механізм здійснення протиепідемічних 

заходів, пов’язаних із самоізоляцією осіб, які можуть сприяти поширенню 

інфекційних хвороб або входять до групи ризику щодо ускладненого 

перебігу чи настання летальних випадків внаслідок гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі — 

COVID-19). 

2. Самоізоляція здійснюється з метою запобігання поширенню на 

території України COVID-19 та зменшення кількості хворих з тяжким 

перебігом COVID-19. 

3. З метою протидії поширенню COVID-19 використовується 

електронний сервіс “Дій вдома” Єдиного державного веб-порталу 

електронних послуг (далі — система). 

4. До системи вноситься інформація про осіб, які потребують 

самоізоляції: 

лікуючим лікарем — стосовно осіб, щодо яких є підозра на 

інфікування, або осіб, які хворіють на COVID-19 та не потребують 

госпіталізації; 

працівниками закладів системи екстреної медичної допомоги —  

щодо передачі інформації про звернення осіб з підозрою на інфікування 

COVID-19; 

працівниками державних установ МОЗ епідеміологічного профілю — 

стосовно осіб, які мали контакт з пацієнтом із підтвердженим випадком 

COVID-19 та несуть ризик поширення хвороби. 

За погодженням з лікуючим лікарем або працівниками державних 

установ МОЗ епідеміологічного профілю особа, яка потребує самоізоляції, 

вносить інформацію, передбачену підпунктами 1—8 пункту 7 цього 

Порядку, самостійно за допомогою мобільного додатка системи. 

5. Лікуючий лікар визначає на підставі галузевих стандартів у сфері 

охорони здоров’я строк самоізоляції хворого на COVID-19 або особи з 

підозрою на інфікування COVID-19. 
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Строк самоізоляції становить 14 днів для осіб, які: 

мали контакт із хворим на COVID-19, крім осіб, які під час виконання 

службових обов’язків використовували засоби індивідуального захисту 

відповідно до рекомендацій щодо їх застосування, з моменту контакту із 

хворим; 

здійснили перетин державного кордону або перетин контрольних 

пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї та 

дали згоду на самоізоляцію з використанням системи через мобільний 

додаток, з моменту перетину державного кордону або перетину 

контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію України та 

виїзду з неї. 

6. Зобов’язання щодо самоізоляції припиняється автоматично після 

закінчення строку самоізоляції. 

Установлений строк самоізоляції може бути змінено відповідно до 

галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я особами, визначеними 

абзацами другим — четвертим пункту 4 цього Порядку. 

7. У разі призначення зобов’язання щодо самоізоляції до системи 

вноситься інформація про: 

1) прізвище, ім’я, по батькові особи; 

2) стать; 

3) дату народження; 

4) визначене особою місце самоізоляції (у разі ненадання особою 

відомостей про місце самоізоляції місцем самоізоляції вважається 

зареєстроване місце проживання особи); 

5) зареєстроване місце проживання особи; 

6) засоби зв’язку (номер телефону); 

7) місце роботи, навчання, дитячий заклад та їх адреси; 

8) можливість щодо забезпечення піклування іншими про особу; 

9) стан здоров’я (зокрема про перебіг хвороби COVID-19, результати 

досліджень за методом полімеразної ланцюгової реакції, про 

госпіталізацію особи); 

10) контактних осіб (за наявності); 

11) строк самоізоляції. 

8. Лікуючий лікар вносить до системи інформацію про хворих, які 

перебувають на самоізоляції з легким перебігом COVID-19, а також 

формує первинний перелік контактних осіб за інформацією хворих. 

9. Працівники державних установ МОЗ епідеміологічного профілю в 

процесі проведення епідеміологічного розслідування верифікують 
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первинний перелік контактних осіб та доповнюють інформацію про осіб, 

які потребують самоізоляції, з урахуванням розвитку COVID-19, 

встановлюють зобов’язання щодо самоізоляції таких осіб. 

10. Особи, які потребують самоізоляції, зобов’язані постійно 

перебувати у визначеному ними місці самоізоляції, утримуватися від 

контакту з іншими особами, крім тих, з якими спільно проживають. 

11. Поточний контроль за перебуванням особи в місці самоізоляції 

здійснюється за вибором особи в один із таких способів: 

працівниками Національної поліції, Національної гвардії відповідно 

до внутрішнього порядку заходів з контролю за самоізоляцією, державних 

установ МОЗ епідеміологічного профілю, посадовими особами, 

уповноваженими органами місцевого самоврядування; 

за допомогою системи через мобільний додаток. 

Особа вважається такою, що обрала здійснення контролю за 

допомогою системи через мобільний додаток, з моменту авторизації в 

ньому. До моменту авторизації поточний контроль здійснюється 

працівниками Національної поліції, Національної гвардії, державних 

установ МОЗ епідеміологічного профілю, посадовими особами, 

уповноваженими органами місцевого самоврядування. 

12. Поточний контроль за додержанням умов самоізоляції з 

використанням мобільного додатка здійснюється за допомогою сукупності 

інформації, зокрема перевірки відповідності фотографії обличчя особи 

еталонній фотографії, зробленій під час встановлення мобільного додатка, 

та геолокації мобільного телефона в момент фотографування. 

Після встановлення мобільного додатка в будь-який час протягом 

доби особа отримує повідомлення (push-повідомлення). У разі отримання 

повідомлення особа повинна протягом 15 хвилин за допомогою 

мобільного додатка зробити фото свого обличчя. 

У разі невідповідності геолокації або фотографії, відсутності зв’язку з 

мобільним додатком, видалення, встановлення обмежень щодо передачі 

інформації за допомогою мобільного додатка до органів Національної 

поліції надсилається повідомлення про випадок порушення умов 

самоізоляції. Надсилання повідомлення є підставою для подальшого 

здійснення органами Національної поліції, Національної гвардії контролю 

за додержанням зобов’язання щодо самоізоляції. 

Надсилання повідомлення до органів Національної поліції не може 

бути окремою підставою для притягнення особи до адміністративної 

відповідальності за порушення правил карантину. 

13. Поточний контроль за додержанням правил самоізоляції 

працівники Національної поліції, Національної гвардії, державних установ 

МОЗ епідеміологічного профілю, посадові особи, уповноважені органами 
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місцевого самоврядування, здійснюють шляхом проведення перевірки 

фактичного перебування громадян за зазначеними ними адресами 

самоізоляції. 

14. З метою контролю за дотриманням правил самоізоляції на 

вулицях, у парках, інших громадських місцях працівники Національної 

поліції, представники Національної гвардії, працівники, уповноважені 

органами місцевого самоврядування, проводять вибіркову перевірку 

документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи її 

спеціальний статус. На електронний запит уповноважених осіб за 

допомогою системи надається інформація про те, чи потребує особа 

самоізоляції (зокрема про поширення на особу винятків, передбачених 

пунктом 17 цього Порядку). 

15. Особи, які не мають можливості щодо забезпечення піклування 

про них у період самоізоляції іншими особами, повідомляють органам 

соціального захисту населення або вносять самостійно інформацію за 

допомогою мобільного додатка про неможливість одержати піклування. 

16. Органи соціального захисту населення забезпечують соціальний 

супровід осіб, хворих на COVID-19. 

За наявності можливості соціальний супровід забезпечується іншим 

особам, які потребують самоізоляції. Органи соціального захисту вносять 

до системи інформацію про неможливість здійснення соціального 

супроводу осіб, які не є хворими на COVID-19. 

17. Особам, які потребують самоізоляції (крім осіб, які мають 

лабораторно підтверджений діагноз COVID-19) та щодо яких органи 

соціального захисту внесли до системи інформацію про неможливість їх 

соціального супроводу або щодо яких здійснюється поточний контроль за 

допомогою мобільного додатка, дозволяється: 

двічі на день вигулювати домашніх тварин протягом не більше ніж 

однієї години на добу за умови використання засобів індивідуального 

захисту, зокрема респіраторів без клапана видиху або медичних масок без 

клапана видиху; 

відвідування місць торгівлі продуктами харчування, засобами гігієни, 

лікарськими засобами, медичними виробами, які розміщені на відстані не 

більше ніж 2 кілометри від місця самоізоляції, щодня протягом двох годин 

на добу за умови використання засобів індивідуального захисту, зокрема 

респіраторів без клапана видиху або медичних масок без клапана видиху. 

18. Особа, яка перебуває на самоізоляції, має право звертатися за 

отриманням медичної допомоги. У невідкладних випадках особа, яка 

перебуває на самоізоляції, звертається за екстреною медичною допомогою. 

 


