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Альберта оновлює програму ПЛР-тестування на COVID-19 
 
12 липня 2022 р. 

Альберта продовжить забезпечувати тестуванням на COVID-19 методом ПЛР 
жителів Альберти, які найбільше піддаються ризику важких захворювань і які 
живуть або працюють в умовах підвищеного ризику.  

Починаючи з 18 липня набувають чинності деякі зміни щодо відповідності критеріям та режиму 

функціонування програми ПЛР-тестування. Для тестування з метою призначення лікування необхідно 

мати направлення від лікаря, також змінюється розташування деяких центрів тестування. 

«Ми вживаємо заходів для боротьби з іншими респіраторними вірусами, спираючись на фундамент 

напрацювань, який вже маємо. Оновлена програма ПЛР-тестування допомагає жителям Альберти 

отримувати медичні послуги через сімейного лікаря там, де їм найзручніше, дозволяє нам 

спрямовувати можливості проведення тестування в Альберті на найбільш уразливі верстви 

населення, а також дає можливість деяким медичним працівникам, які останні два роки були задіяні в 

роботі центрів оцінки симптомів, повернутися до своїх регулярних обов'язків у наданні інших послуг у 

сфері охорони здоров'я». 

Джейсон Коппінг, Міністр охорони здоров'я Альберти 

«Влітку і восени можна очікувати продовження хвиль захворювань на COVID-19 в Альберті, а також 

значного поширення інших респіраторних вірусів, як-от грип. Хотілося б нагадати жителям Альберти 

про важливість спостереження за симптомами, перебування вдома у разі хвороби, а якщо хтось 

потребує лікування, швидко звертатися для проходження експрес-тестування або ПЛР-тестування». 

Д-р Діна Хіншоу, головний лікар Альберти 

Служба охорони здоров'я Альберти (AHS): алгоритм оцінки симптомів та центри 
тестування 

Онлайн-алгоритм оцінки симптомів від служби AHS використовуватиметься і надалі для запису на 

прийом в центри Служби AHS тих, хто відповідає критеріям, проживає або працює в умовах 

підвищеного ризику чи отримав направлення від лікаря. 

Служба AHS і надалі пропонуватиме ПЛР-тестування в деяких центрах оцінки. В інших місцях 

тестування проводитиметься в клініках Служби AHS, визначених для взяття мазку, у комплексі з 

іншими послугами. 

https://bookvaccine.alberta.ca/vaccine/s/
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Якщо необхідно провести тестування з метою прийняття рішень щодо лікування, у клініках первинної 

медичної допомоги та невідкладної допомоги можуть обрати варіант проведення тестування на місці 

або направити до центрів Служби AHS. 

Хто може проходити тестування за направленням від лікаря 

Починаючи з 18 липня, жителі Альберти, які потребують ПЛР-тестування, повинні мати направлення 

від лікаря. Зокрема: 

• Особи, що мають симптоми і відповідають критеріям для амбулаторного лікування 

(препаратами Paxlovid або Remdesivir). 

• Вагітні жінки, які мають симптоми. 

• Особи, які мають направлення на тестування в рамках медичного обстеження. 

Лікарі визначать найкращий варіант тестування для своїх пацієнтів, який може включати експрес-

тестування вдома або в клініці, взяття мазку в клініці з передачею зразка в лабораторію для ПЛР-

тестування або направлення на тестування до центру Служби AHS. 

Особи, які отримують від свого лікаря направлення до центру Служби AHS, повинні ввести ім'я свого 

лікаря в алгоритм оцінки, і лікар надішле направлення на тестування в лабораторію від їхнього імені.  

Особи, які відповідають критеріям для амбулаторного лікування і не мають свого лікаря або не можуть 

записатися на прийом, можуть і надалі телефонувати до Служби здоров'я Health Link за номером тел. 

1-844-343-0971. 

Хто може проходити тестування при самостійному зверненні 

Жителі Альберти, які проживають або працюють в умовах підвищеного ризику можуть і надалі 

самостійно звертатися через алгоритм оцінки від Служби AHS. Зокрема: 

• Особи, що мають симптоми та проживають або працюють у відособлених і віддалених 

поселеннях перших націй, інуїтів та метисів. 

• Медичні працівники та працівники, які здійснюють постійний догляд за пацієнтом, а також ті, хто 

працює в умовах підвищеного ризику передачі інфекції, наприклад, у виправних установах та 

притулках. 

Особи, які проживають або працюють у відособлених і віддалених поселеннях перших націй, інуїтів та 

метисів, і надалі матимуть можливість доступу до тестування у своїх громадах. 

Особи, які проживають або перебувають в умовах підвищеного ризику передачі інфекції, і надалі 

матимуть можливість доступу до тестування на території розташування того чи іншого закладу. 

Експрес-тести 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.albertahealthservices.ca/topics/Page17753.aspx&data=05|01|Joti.Buttar@gov.ab.ca|a2936ae8c3da4f9d251008da642c8102|2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b|0|0|637932439537360748|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=3O/zWDcdR57OQ65qZjy4H5hkawA4AWOBCjO7S9qZ9as=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.albertahealthservices.ca/topics/Page17753.aspx&data=05|01|Joti.Buttar@gov.ab.ca|a2936ae8c3da4f9d251008da642c8102|2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b|0|0|637932439537360748|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=3O/zWDcdR57OQ65qZjy4H5hkawA4AWOBCjO7S9qZ9as=&reserved=0
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Для всіх жителів Альберти експрес-тести і надалі є легкодоступним та зручним методом 
самодіагностики. Безкоштовні набори експрес-тестів можна отримати в сотнях аптек по всій провінції. 
 

Допоміжна інформація 

• Симптоми COVID-19 та тестування 

• Алгоритм оцінки симптомів від Служби AHS 

 

Контакти для ЗМІ 

Steve Buick  
780-288-1735 
Старший прес-секретар з питань охорони здоров'я 
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