Моніторинг за захворюваністю на COVID-19
П'ятниця, 12 листопада 2021 10:12

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
12.11.2021
в області зареєстровано
108 835
випадків коронавірусної інфекції. Одужало
91 832
хворих,за останню добу
494
.

За добу лабораторно підтверджено 822 випадків COVID-19 у територіальних громадах
Черкаського району–
488,
Золотоніського –
83
, Звенигородського –
115
, Уманського –
136
.

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 –
133
особи.

Досліджено вірусологічною лабораторією методом ПЛР зразки біоматеріалу від хворих з
підозрою на коронавірусну інфекцію, з діагнозом – пневмонія, контактних осіб з
клінічними ознаками. Всього проведено 401332.
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Від ускладнень коронавірусної інфекції померло 1 860 хворих, за останню добу 47.

Летальність від цієї хвороби становить - 1,7%, показник смертності – 156,7 на 100 тис.
населення.

За даними Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації від початку
вакцинальної кампанії в області проведено 662 516 щеплень від COVID-19, у т.ч. за
останню добу –
11391
. Отримали одну дозу вакцини –
378 896
особи (32,4% від загальної кількості населення області), з них за добу –
6704
; повністю імунізовано (отримали дві дози) –
283 620
осіб (24,3% від загальної кількості населення області), з них за добу
4687
.

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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