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Сьогоднішня дата 
 
До уваги зацікавлених осіб: 
 
ТЕМА: Повідомлення щодо коронавірусу (COVID-19) [у компанії, відділі, спортивній 

команді, під час заходу, на робочому місці] 
(RE: Notice of Coronavirus (COVID-19) at [business, function, sports team, event, workplace]) 
 
Співробітники Public Health (органу охорони здоров’я) розслідують справу COVID-19 у [бізнес, 
функція, спортивна команда, захід, робоче місце] [дата контактування].  
 
Ви НЕ були ідентифіковані як особа, яка була у близькому контакті з хворим на COVID-19 у 
вказаному вище місці, і вам НЕ потрібно перебувати на карантині. Однак Medical Officer of 
Health (Медичний керівник із питань охорони здоров’я) рекомендує ВСІМ особам, які 
перебували у [назва закладу] у період часу [діапазон дат] якомога швидше пройти тест на 
COVID-19, навіть якщо у вас немає симптомів. Заповніть заявку на AHS COVID-19 
Testing/Online Booking або зателефонуйте до інформаційно-довідкової служби HealthLink за 
телефоном 811 якомога швидше, щоб організувати тестування на COVID-19. Для реєстрації на 
тест вам треба буде вказати Outbreak/EI Number (номер спалаху/розслідування контакту) [2021-
XXXX]. 
 
Хоча вас не визначили як особу, яка була у близькому контакті з хворим, і навіть за наявності 
негативного результату тесту продовжуйте спостерігати за собою на предмет появи таких 
симптомів протягом наступних 14 днів (два тижні). Симптомами можуть бути підвищена 
температура, кашель, задишка, утруднене дихання, біль у горлі, нежить або втрата смаку й/або 
нюху. У деяких людей із COVID-19 виникає нудота, блювота, діарея або просто погане 
самопочуття. Якщо у вас виникатимуть описані вище симптоми,  самоізолюйтеся вдома та 
заповніть заявку на AHS COVID-19 Testing/Online Booking або зателефонуйте до інформаційно-
довідкової служби HealthLink за телефоном 811 якомога швидше, щоб організувати тестування 
на COVID-19. Для реєстрації на тест вам треба буде вказати Outbreak/EI Number (номер 
спалаху/розслідування контакту) [2021-XXXX]. 
 
Щоб мінімізувати поширення респіраторного вірусу, ми завжди рекомендуємо тнаступні заходи:  

• Всі мешканці та відвідувачі житла повинні добре і часто мити руки з милом і водою 
протягом принаймні 20 секунд.  

• Використовуйте засіб дезінфекції для рук на спиртовій основі, якщо у вас немає мила та 
води, а руки не виглядають брудними. 

• Нагадуйте всім утримуватися від торкання очей, носа та рота брудними руками.  
• Під час кашлю або чхання закривайте рот і ніс серветкою або ліктем руки. Викиньте 

використані серветки в смітник і негайно вимийте руки водою з милом протягом 
принаймні 20 секунд. 

• Очищайте та дезінфікуйте поверхні, яких часто торкаються, наприклад, дверні ручки та 
кухонні поверхні.  

• Тримайтеся принаймні на відстані 2 метрів/6 футів від інших. 
• Носіть маску у громадських місцях та на всіх робочих місцях у приміщенні.  

 
Для отримання додаткової інформації про COVID-19 зателефонуйте до Health Link за номером 
811 та/або відвідайте веб-сайт Alberta Health Services (Служби охорони здоров’я Альберти), де 
розміщена інформація про COVID-19, за посиланням ahs.ca/covid. 
 
Public Health (Орган охорони здоров’я), Communicable Disease Control (Відділ контролю 
інфекційних захворювань)  

https://www.albertahealthservices.ca/topics/Page17058.aspx
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https://www.alberta.ca/masks.aspx
http://www.ahs.ca/covid
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