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РОЗДІЛ 1       

 

1.1. Вступ 

 

 Кір є високо контагіозним захворюванням – з найтяжчим клінічним 

перебігом серед усіх хвороб, які передаються повітряно-

крапельним шляхом. Кір має вкрай тяжкий перебіг в осіб з 

імуносупресією та новонароджених; у вагітних підвищує ризик 

викидню, мертвонародження та передчасних пологів. 

 

 Найбільш ефективним способом боротьби з кором є досягнення 

високого охоплення вакцинацією КПК згідно національного 

календаря профілактичних щеплень (в Україні 1 доза – 12 місяців, 2 

доза – 6 років). Високе охоплення населення вакцинацією є 

ключовим положенням для здолання кору, згідно визначення ВООЗ 

це є відсутність його ендемічної циркуляції протягом щонайменше 

12 місяців в країнах з розвиненою системою спостереження за 

хворобами. При цьому останнім часом охоплення вакцинацією 

КПК в Британії > 90% для першої дози і > 85% для другої дози,  

загальне охоплення залишається нижче ключових ≥95%, 

встановлених Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ). 

Англія наближається до ліквідації кору та зменшення 

захворюваності на кір, окремі випадки трапляються внаслідок 

завезення його з інших країн.  Тому національний нагляд має бути 

дуже чутливим для виявлення спорадичних явищ та класифікації цих  

випадків  як ендемічні або пов'язані із завезенням з інших країн на 

підставі детального вивчення епідеміології захворювання та 

інформації  про вірусну послідовність.   

 



 

 

Встановлення епідеміологічних  та вірусологічних зв'язків між 

випадками є важливим фактом для виявлення спалахів.  Спалахи 

трапляються в сприйнятливих спільнотах з низьким рівнем охоплення 

вакцинацією. В останні роки, декілька таких спалахів відбулися, 

зокрема, серед православних Єврейських  громад, мандрівників 

та антропософських  спільнот, де вакцинація не проводилась з 

релігійних переконань.   

 

Цей документ містить детальні рекомендації з охорони здоров'я 

щодо оцінки ризиків серед випадків кору, спостереження за  їх 

контактами та описом  даних  лабораторних досліджень. Це 

встановлюється в контексті національної системи нагляду, 

необхідної для підтримки та моніторингу шляху ліквідації кору, 

встановленого ВООЗ. Також наведені загальні рекомендації щодо 

пост-експозиційної профілактики. 

 

1.2. Обґрунтування дій комітету охорони здоров’я 

 

Оскільки захворюваність на кір знижується, важливо, щоб кожен 

підозрілий випадок досліджувався з проведенням відповідних 

лабораторних обстежень. Належний епідеміологічний та 

вірусологічний нагляд стає все більш важливим елементом 

виявлення кору, має бути контроль за встановленням джерела 

спорадичних випадків.  Рання ідентифікація ланцюгів передачі  є 

надзвичайно важливою для забезпечення ефективного медичного 

контролю, щоб обмежити подальше поширення вірусу.  

 

Лікарі зобов'язані якомога швидше повідомити місцевим органам 

охорони здоров’я про  всі підозрілі випадки захворюваності на  кір 

серед місцевих жителів. Особам з групи ризику (з імуносупресією, 

новонародженим, вагітним жінкам), має бути проведена пост-

експозиційна профілактика (PEP) для зниження ризику ускладнень. 

У пріоритеті є виявлення та оцінка ризику у пацієнтів з 



 

 

імунодепресивними станами навіть після обмеженого впливу 

вірусу  на них, та у осіб з можливою реінфекцією.  

 

 Здорові особи, які працюють зі  сприйнятливим населенням, 

зокрема медичні працівники, можуть бути джерелом передачі і 

потребують термінового обстеження та подальшого відсторонення 

від роботи.  В можливих осередках спалахів (школи, дитячі садки) 

має проводитись масова вакцинація для запобігання третинної 

передачі. 

 

1.3. Клінічні та епідеміологічні  особливості кору 

 

Контроль епідеміологічної ситуації по кору покладається на лікарів і 

працівників охорони здоров'я, які встановлюють діагноз кір на основі 

комбінації клінічних та епідеміологічних особливостей. З 

наближенням до елімінації кору, зокрема в Британії, лікарі рідше 

мають досвід його клінічної діагностики. Оцінка ризику будь-якого 

підозрюваного випадку потребує розгляду ряду факторів, 

включаючи тривалість хвороби, вакцинальний анамнез, 

анамнестичні та епідеміологічні особливості.  

 

1.3.1 Клініка первинної інфекції кору  

 

 Кір починається з 2-4-денної «продромальної фази», спочатку 

з'являються висипання, висока температура, кашель і кон'юнктивіт. 

Кон'юнктивіт є більш специфічним симптомом та  відрізняє кір від 

багатьох інших  грипоподібних захворювань. Симптоми досягають 

свого піку в перший день висипу. 

 

 Лихоманка зазвичай наростає  під час продромальної фази (як 

правило > 39° C) і після цього поступово зменшується. 

 



 

 

 Макулопапулярний висип зазвичай починається на обличчі та за 

вухами.  Кількість плям зазвичай збільшується в перші  2 – 3 дні, 

висип поширюється на обличчя, тулуб і може набувати  

генералізованого характеру. Ураження можуть стати зливними, 

зокрема на обличчі і тулубі.  Висип червоний, плямистий, 

макулопапулярний (не везикулярний), не свербить, і зазвичай 

триває до 3 - 7 днів, вицвітає поступово. 

 

 Плями Копліка можуть з'являтися паралельно з висипаннями, іноді 

одномоментно напередодні і тривають 2 - 3 дні після появи висипу.  

Це маленькі плями з білими або блакитно-білими ураженнями, 

приблизно 2-3 мм в діаметрі, на еритематозній основі на слизовій 

оболонці щік. Їх тяжко диференціювати з іншими ураженням 

слизової оболонки ротової порожнини, тому вони не є надійним 

маркером для кору. 

 

1.3.2.  Клінічна картина реінфекції кору 

 

Випадки реінфекції кору, як правило, м'які, мають меншу тривалість 

і можуть не мати повної тріади: кашлю, риніту та кон'юнктивіту.  У 

деяких випадках висипання може бути не типовим.  Повторні 

інфекції зазвичай спостерігаються у пацієнтів, які отримали дві дози 

вакцини КПК і не мають належного рівня антитіл. Інфекційність цих 

випадків низька, і початкова діагностика зазвичай проводиться за 

допомогою ПЛР, що виявляє  низькі рівні РНК вірусу кору. 

 

1.3.3.  Ускладнення первинної інфекції кору 

 

Найбільш частими ускладненнями є вірусний пневмоніт і середній 

отит. Кір  часто призводить до тимчасового зниження імунної 

відповіді протягом декількох тижнів після інфекції, які можуть 

збільшити ризик важких вторинних бактеріальних і вірусних інфекцій 

(трахеобронхіт і пневмонія). Енцефаліт зустрічається рідше, 

приблизно від 0,05% до 0,1% випадків кору. Підгострий 



 

 

склерозуючий паненцефаліт (SSPE) є дуже рідкісним, але дуже 

важким ускладненням, що зустрічається приблизно в 0,01% 

випадків. SSPE присутній декілька років після зараження кором з 

прогресуючими нервово-когнітивними симптомами, які в більшості 

випадків призводять до коми і смерті.  Ризик виникнення SSPE 

збільшується у дітей, що захворіли на кір у віці до 1 року. 

Імуносупресовані особи знаходяться в більш групі високого ризику, 

ніж імунокомпетентні особи, та мають більше шансів захворіти на 

кір із затяжним та ускладненим перебігом.  До групи ризику теж 

відносяться пацієнти, з тяжким порушенням клітинного імунітету, 

наприклад особи, які нещодавно перенесли трансплантацію 

кісткового мозку, пацієнти з первинною Т-клітинною дисфункцією, 

хворі на СНІД та пацієнти з гострою лімфобластною лейкемією 

(ALL).  Ризик отримати ускладнення також залишається високим 

для пацієнтів з іншими формами імуносупресії, наприклад хворі, 

що мають інші форми злоякісності і ті, хто отримує високі дози 

імуносупресивних препаратів.  

 

Кір може бути особливо виснажливим для новонароджених та 

дорослих, які є більш схильними до розвитку ускладнень і 

потребують госпіталізації.  Кір може мати тяжкий перебіг у вагітних і 

призводить до підвищеного ризику недоношеності плоду, викиднів, 

однак немає доказів того, що кір призводить до вроджених 

дефектів. 

 

Новонароджені мають високий ризик ускладнень, таких як 

пневмонія, середній отит, SSPE і смертельний результат. Будь-якому 

пацієнтові з підозрою на кір слід рекомендувати уникати контакту з 

особами з групи ризику (вагітні, новонароджені, люди з наявними 

імунодефіцитними станами). Особи з первинною інфекцією кору 

є переносниками вірусу з 4 днів ДО появи висипу та ще 4 повних 

дні ПІСЛЯ появи висипу.  Загалом, вторинна передача вища через 

близькі контакти, наприклад, серед членів родини, однокласників, 

однокурсників. Можливо, тісний тривалий міжособистісний контакт, 

наприклад, у побутових умовах призводить до більш високої 



 

 

інфекційної дози вірусу, що збільшує як ризик інфікування, так і 

зростає ймовірність мати ускладнений перебіг.  Передача від 

реінфекціонованої людини відбувається  рідко, ймовірно, через 

низьку і короткочасну інфекційність. Необхідні відповідні заходи для 

сортування та ізоляції в лікувально-профілактичних закладах.  

 

1.4. Спостереження за кором 

 

 Кір є захворюванням, що підлягає оповіщенню, згідно із 

законодавством.  Спеціалісти з охорони здоров'я повинні 

працювати з місцевими партнерами для залучення медичних 

працівників з метою ранньої діагностики та звітності.  

 

1.4.1. Лабораторний нагляд 

 

З листопада 1994 року посилене спостереження, включаючи аналіз 

слини у всіх підозрілих випадках та забезпечення відповідними 

наборами для тестування гарантує місцева команда з охорони 

здоров`я. Зразки слід тестувати на корові антитіла IgM, IgG та РНК  

вірусу кору якомога швидше після забору. Ці зразки направляються 

до Центрального відділення з вірусного контролю, де власне і 

проводять тестування. Результати повідомляються сімейному лікарю 

та місцевим органам охорони здоров`я. Співробітники 

національної групи з імунізації будуть стежити за підтвердженими  

на місцевому рівні випадками та за діагностичними 

лабораторіями для отримання подальшої епідеміологічної та 

клінічної інформації; також посилюється увага до вакцинального 

анамнезу. 

  

 Точні національні дані є важливими для розуміння ланцюгів 

передачі та визначення сприйнятливих популяцій.  

 



 

 

1.4.2. Міжнародний нагляд 

 

Система нагляду повинна вміти виявляти і перевіряти всі підозрілі 

випадки кору. Для підтримки національної системи 

спостереження, лабораторні тестування підозрілих на кір випадків 

проводяться в Центральному відділенні вірусного контролю.  Це 

дозволяє систематично проводити тестування, використовуючи 

референтні методи, які є одночасно дуже чутливими та 

специфічними. Підтверджувальне тестування, генотипування та 

подальша характеристика проводяться в  Глобальній 

спеціалізованій довідковій лабораторії ВООЗ, в Центральному 

відділенні вірусного контролю. Також це відділення повідомляє 

щомісячні дані по кількість проб, що тестувались на кір до мережі 

лабораторій ВООЗ. Відділ охорони здоров`я Colindale (район в 

Лондоні)  є центральним сховищем всіх підтверджених випадків в 

Англії та проводить систематичне спостереження за всім 

підтвердженими випадками.  У поєднанні з генотипуванням, це 

дозволяє класифікувати імпортовані випадки, ідентифікувати та 

виокремити  локальні осередки.  Цей процес є надзвичайно 

важливим для оцінки програми ліквідації кору, виявлення вогнищ 

сприйнятливості та інформування центральних закладів охорони 

здоров'я. Відділ охорони здоров`я Colindale несе відповідальність за 

повідомлення про підтверджені випадки кору до Європейської 

системи нагляду (TESSy), бази даних, розміщеної на 

Європейському центрі контролю та профілактики захворювань 

(ECDC).Інформація також повідомляється незалежно від ВООЗ 

Європи. 

 

1.5. Лабораторні дослідження 

 

1.5.1. Типи зразків 

 

 Кір є одноланцюговим РНК-вірусом (рід Morbillivirus, сімейство 

Рaramyxoviridae).  Існує 24 описаних генотипи, багато з яких  були 

ліквідовані як частина глобального контролю за кором.  Менше 10 



 

 

генотипів  в даний час знаходяться в усьому світі, їх розподіл  

змінюється в різних географічних районах.  Генотипування на 

підтверджених зразках є інтегральною  частиною   лабораторного 

спостереження за кором, для ідентифікації  імпортних  (завезених) 

випадків і контролю процесу подолання кору.  

 

Слина є оптимальним зразком для виявлення кору.  Ці зразки є 

мінімально інвазивними і є більш підходящими, ніж сироватка 

крові, для підтвердження випадків кору серед  немовлят та дітей.  

Важливо, що слину можна тестувати на наявність  IgM, IgG і РНК 

вірусу. Таким чином, за допомогою її тестування можна надійно 

виключити даний діагноз, або ж підтвердити його. Окрім цього є 

можливість встановити  чи є це первинний випадок  або ж 

реінфекція;  також є можливість встановити  генотип.  За  

відсутності слини, здійснюємо забір сироватки або змив з 

ротоглотки. Важливо відзначити, що зразки слини  не можуть бути 

використані для оцінки імунного  статусу  уразливих осіб, для цього 

обов`язково беремо сироватку. 

 

 Слина (рідина ротової порожнини) є оптимальним зразком для 

виявлення кору  і має бути  взята у всіх підозрюваних випадках,  

незалежно від будь-яких інших зразків.  Слину  можна тестувати на 

наявність  IgM, IgG і РНК вірусу.  Її тестування  на IgM є більш 

чутливим і більш конкретним, ніж сироватки крові, особливо в 

перші дні після висипу, так як дані антитіла є позитивними в > 50% 

зразків на 1 день висипу, і  у понад 90% -  до 3-го дня висипу. Для 

зразків слини, взятих впродовж 7 днів після початку захворювання, 

також виконується аналіз  ПЛР на виявлення РНК. Слина може бути 

протестована на IgG для встановлення відносного рівню IgG, що  

може бути використано для прогнозування первинного або 

повторного зараження кором. Вірусна РНК  може бути виявлена до 

початку висипу і протягом щонайменше 2 тижнів після появи 

симптомів. 

 



 

 

 Генотипування для молекулярної епідеміології можна проводити за 

допомогою ПЛР-позитивних зразків, що дозволяє класифікувати  

вірус в один з 24 відомих генотипів і допомагає  ідентифікувати 

місцеві осередки та завезені  випадки.  Генотипування збудника  

також дозволяє розрізняти дикий тип вірусу та поствакцинальну 

висипку, яка є подібною до висипки при кору. Слина не підходить 

для оцінки імунного статусу сприйнятливих осіб, що мали контакт з 

хворим, в них необхідно досліджувати сироватку.  

 

 Сироватка 

 

Зразки сироваток можна використовувати для ідентифікації IgM / 

IgG за допомогою імуноферментного аналізу. Сироватка є 

найбільш відповідним зразком для оцінки імунного статусу 

сприйнятливих осіб.  Зразки сироватки можуть залишатися 

негативними  щодо IgM протягом 3 днів від початку висипу. 

Сироватка може бути використана для підтвердження реінфекції 

шляхом виявлення високої авідності  IgG. Сироватка не підходить 

для виявлення ПЛР та встановлення генотипу. Сироватка не може 

бути використана для диференціації дикого типу вірусу та 

поствакцинальної реакції у вигляді висипу, що є подібним з 

висипом при істинному випадку кору.  

 

 Мазок з ротової порожнини   

 

 Може використовуватися для проведення ПЛР, якщо робити забір 

через  6 днів після початку висипу. Однак негативний результат ПЛР 

не виключає діагноз кір. Можна використовувати для розрізнення 

вірусу дикого типу та поствакцинальної реакції. Не можна 

використовувати для розрізнення первинної інфекції та реінфекції. 

 

 Мазки з ротоглотки / Назофарингеальний аспірат / Сеча 

 



 

 

Може використовуватися для проведення ПЛР, якщо робити забір 

через 6 днів після початку висипу. Однак такі зразки є менш 

придатними і взагалі не рекомендуються для тестування на кір.  

 

1.5.2. Правила проведення збору зразків 

 

Набори для збору проб слини з  ротової порожнини доступні через 

локальний відділ охорони здоров`я. Важливо, щоб зразок збирався 

згідно з інструкцією. Протирати тампон потрібно вздовж лінії ясен 

протягом двох хвилин. Якщо маленькі діти жують тампон під час 

збирання зразка, цей зразок вже є непридатним.  Зразки з 

мокротинням  не підходять для тестування. Зразки слини, 

відправлені для тестування на IgM, тестуються також на загальний 

IgG, як маркер  чи є зразок придатним для тестування.  Якщо 

загальний IgG менше 1 мг / л, то це вказує на неякісний зразок і 

тест  необхідно повторити.  

 

1.5.3. Лабораторні критерії  

 

 Лабораторно підтверджений випадок кору: підозрюваний випадок 

з доказами  лабораторного підтвердження гострої інфекції кору 

(тобто позитивний аналіз сироватки або слини на IgM за відсутності 

недавньої вакцинації або підтверджений  РНК дикого типу у будь-

якому клінічному зразку); 

 

 Передбачувана первинна інфекція: лабораторно підтверджений 

випадок  без наявності даних, які  свідчать про дві дози КПК. 

 

 Передбачена реінфекція: виявлення РНК вірусу кору в підозрілому 

випадку кору, який отримав дві дози КПК; 

 

  Реінфекція може бути підтверджена виявленням високої авідності 

корового IgG в сироватці або високого рівня специфічного IgG в 

слині. IgM в сироватці може бути негативним. 

 



 

 

Розділ 2: Заходи охорони здоров`я щодо боротьби з кором 

 

Для точного виключення кору необхідно провести забір слини, 

сироватки.  Зразок необхідно взяти якнайшвидше в терміні  до 6 

тижнів після початку висипу. Сімейний лікар може здійснювати цей 

забір та відправляти в лабораторію для подальшого дослідження. 

Результати передаються або пацієнту, або його сімейному лікарю, 

з обов`язковим інформуванням закладів епідеміологічного 

контролю. 

 

2.1 Оцінка показового випадку  

 

 За відсутності лабораторних результатів ми не можемо говорити 

про діагноз кір. Лиш клінічних даних недостатньо аби говорити про 

епідемію. Кожен випадок повинен бути негайно досліджений і 

класифікований в одну з чотирьох категорій: 

- Лабораторно підтверджений,  

- Епідеміологічно підтверджений,  

- Ймовірний або  

- Малоймовірний.   

 

Для кожного випадку повідомляється, що класифікація може 

змінитися при отриманні детальнішої  інформації (наприклад, 

епідеміологічних або лабораторних результатів).  Відмінність між 

ними ґрунтується більшою мірою на загальній картині, ніж на 

наявності або відсутності певної кількості критеріїв. Категорії 

визначаються наступним чином:  

 

 Лабораторно підтверджений випадок кору -  лабораторне 

підтвердження гострої інфекції; 

 



 

 

 Епідеміологічно підтверджений випадок кору - підозрюваний 

випадок  кору, який має прямий епідеміологічний зв'язок з 

підтвердженим випадком  кору (тобто там, де почалися симптоми 

в межах 7-21днів впливу), або пов'язаний з іншим епідеміологічно 

підтвердженим випадком (наприклад, у осередах  спалаху). 

 

 Вірогідний випадок кору - клінічно типовий випадок кору з 

епідеміологічними особливостями, які або збільшують ймовірність 

виникнення інфекції у пацієнта, або сприяють диференціації кору 

від інших захворювань з характерною висвисипкою 

 

Клінічно типові характеристики кору: 

 

 Кашель  

 Гострий риніт/нежить 

 Кон'юнктивіт 

 Лихоманка ≥ 39оС  

 Макулопапулярні висипання 

 

 Малоймовірний випадок кору - підозрюваний випадок кору, який є 

клінічно атиповим і не містить епідеміологічного підґрунтя.   

 Епідеміологічно підтверджені та ймовірні випадки кору потребують 

активної дії: відстеження контактів та детальне їх обстеження без 

очікування лабораторних результатів.  

Загалом, епідеміологічна інформація є кращим предиктором 

кору, ніж клінічна симптоматика.   

 

2.2 Локальна передача 

 

 Якщо не було підтверджених недавніх випадків, впродовж 

інкубаційного періоду, більшість випадків може вважатись 

малоймовірними.  Однак, щоб забезпечити, належний контроль за 



 

 

епідеміологічною ситуацією, всі підозрювані випадки повинні 

піддаватись лабораторному дослідженню зразків слини, 

сироватки, які відправлені в Центр інфекційного контролю для 

виключення / підтвердження діагнозу. 

 

2.3. Нагляд за особами з групи ризику (контактними особами)  

 

Найкращий спосіб захисту населення  і досягнення елімінації кору 

– це високий рівень вакцинації  двома дозами вакцини MMR (≥95% 

охоплення населення згідно ВООЗ) (в Україні КПК).  

 

Необхідно активно спостерігати за кожним випадком кору з метою 

раннього виявлення ланцюгів передачі та інформувати про 

необхідність активних заходів щодо імунопрофілактики.   

 

 Спостереження за  кожним із випадків буде залежати від його 

детальної оцінки (випадок є первинним  або повторним 

зараженням,  статус вакцинації або сприйнятливість до кору).  Для 

осіб з імунодефіцитними станами відповідна оцінка характеру та 

рівня імунітету. Цей алгоритм дій є необхідним для  надання вказівок 

щодо оцінки ризику та необхідності  пост-експозиційної 

профілактики.  

 

 Відстеження контактів має зосереджуватися насамперед на: 

 

 тісних контактах, включаючи контакт в родині 

 близьких контактах між людьми будь-якої тривалості (наприклад, в 

місцях масового скупчення населення) 

 контактах, тривалістю більше 15 хвилин у невеликій замкнутій ділянці 

(клас в школі, дитячому садочку) 

 



 

 

Однак іноді складно визначити рівень контакту, але є відомі особи з 

групи ризику (імунодефіцитні стани, вагітні, новонароджені), які 

мають розглядатися як тісні контакти та швидко оцінюватися для 

можливої пост- експозиційної профілактики.  

 

При визначенні необхідності пост-експозиційної профілактики 

важливо оцінити сприйнятливість будь-яких уразливих контактів. 

 

 Особи з імуносупресією, які, ймовірно, зберегли імунологічну  

пам'ять від попередньої вакцинації, або можуть втратити або не 

адекватно підтримувати рівні антитіл після минулої інфекції або 

вакцинації  мають пройти тестування на наявність корових IgG. 

 

В деяких  випадках особам з тяжким перебігом імунодефіцитного 

захворювання екстрена вакцинація проводиться  без тесту на IgG.  

 

Оцінка сприйнятливості вагітних повинна базуватися на їх віці, 

вакцинальному анамнезі та / або минулому перебігу кору з 

невідкладним тестом на IgG.  

 

Всі діти повинні вважатися сприйнятливими до вірусу до отримання 

першої дози MMR.  У випадках, де сприйнятливість не може бути 

адекватно оцінена на основі анамнезу, відразу проводимо тест на 

наявність корових IgG.   

 

 Розділ 3:  

 

 Заходи неспецифічної профілактики щодо поширення кору 



 

 

 Весь персонал, що працює в закладах охорони здоров'я, має 

будь-який контакт з пацієнтами (у т.ч. водії бригад ШМД, 

диспетчериі т.д.) має бути вакцинованим. 

 

  3.1.  Організація інфекційного контролю  

 

 Все населення має бути проінформованим про необхідність 

вакцинації.  

 

Виявлений випадок мають обов`язково спостерігати та ізолювати. 

 

Якщо пацієнт не був ізольований, тоді персонал закладу охорони 

здоров`я повинен провести оцінку ризику відповідно до чинних 

настанов. Працівники охорони здоров'я, які контактують з особою з 

підозрою на кір, повинні бути виключені з роботи відразу після 

першого контакту  впродовж всього інкубаційного періоду. 

 

В закладах освіти (дитячі садочки, школи, університети і т.п.) діти 

мають обов`язково мати документальне підтвердження проведеної 

вакцинації. 

 

 Всі ймовірні або підтверджені випадки, пов'язані з міжнародними 

поїздками, повинні бути надані  електронною поштою до 

Великобританії Координатору  з питань міжнародних медичних 

правил та Національній команді з імунізації. 

 

 3.2. Спалахи 

 



 

 

 Спалахом вважається два або більше епідеміологічно пов'язаних 

випадки протягом одного періоду інкубації  кожного з випадків 

(тобто другий випадок спостерігається між 7 і 21 днем першого 

випадку).  

 

Джерело: 

https://bit.ly/2N2RRcd  

Переклад: Alina Moshenska 
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