Умови проведення тестування експрес-тестами по проекту United for health

Ці умови проведення тестування визначають правила тестування експрес-тестами для
благодійників-фізичних осіб, що беруть участь в проекті United for health.
1. Участь у проекті United for health - пожертва на закупівлю експрес-тестів дає право
жертводавцю, або вказаній ним особі (в межах та на умовах вчиненої пожертви) зробити експрестест на COVID-19 за наявності медичних підстав для тестування відповідно до умов протоколів
Міністерства охорони здоров’я України:
1.1. Особа є контактною особою з хворим на COVID-19:
- проживає в одному домі з хворим на COVID-19.
- мала прямий фізичний контакт з хворим на COVID-19 (наприклад, через рукостискання).
- мала контакт із слизовими виділеннями з дихальних шляхів хворого на COVID-19 (наприклад,
перебування в зоні пацієнта під час кашлю, чи доторкування руками до використаних серветок)
та не використовувала засоби індивідуального захисту.
- контактувала із хворим на COVID-19 на відстані до одного метру протягом 15 хвилин і більше,
за умови не використання відповідних засобів індивідуального захисту або з підозрою щодо
неправильного Їх використання (наприклад, порушення цілісності рукавичок).
- перебувала у закритому середовищі (наприклад, аудиторія, кімната для засідань, зал очікування
закладу охорони здоров’я) із хворим на COVID-19 протягом 15 хвилин і більше на відстані менше
одного метру.
- контактувала в літаку в межах двох сидінь (у будь-якому напрямку) з хворим на COVID-19,
супутники подорожі.
- члени екіпажу, які проводили обслуговування в салоні літака, де знаходився хворий.
1.2. Особа має відповідні симптоми COVID-19(хоча б два):
- сухий кашель
- висока температура тіла – більше 38 градусів за Цельсієм
- біль у м’язах, біль у грудях
- втрата смаку та /або нюху
- задуха
- загострення хронічних хвороб (діабет, серцево-судинні хвороби та ін.)
1.3. Особа перебувала протягом останніх 15 днів, або повернулась з-закордону протягом останніх
15 днів.

2. Тестування проводиться відповідно до протоколів Міністерства охорони здоров’я України
спеціалістами закладів охорони здоров’я Міністерства охорони здоров’я України в складі
відповідної мобільної групи медиків, за графіком, погодженим представниками Львівського
обласного/міського управління охорони здоров’я, в межах міста Львова або Львівської області.
3. Проходження і результати вищезазначеного тестування не є медичним діагнозом і потребують
перевірки лабораторним тестом у відповідній медичній установі. Організатор проекту United for
health не несе жодної відповідальності за дії медиків/спеціалістів закладів охорони здоров’я
МОЗ/області/міста Львова під час тестування, не визначає підстави чи умови для госпіталізації
та/або лікування.
4. У випадку невикористання жертводавцем права пройти тест за здійснену пожертву до моменту
припинення організатором проекту United for health – таке право вважається використаним, кошти
та або експрес-тести не повертаються і не відшкодовуються.

