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Рекомендації BCLA: відновлення роботи оптик в період 
поширення COVID-19 

BCLA пропонує список рекомендацій для офтальмологів, оптометристів і персоналу 
салонів оптик на період відновлення роботи з пацієнтами в умовах пандемії COVID-19. 
Ця інформація допоможе захистити як співробітників оптик, так і  пацієнтів. 

Дані рекомендації мають в основі доказову базу з публікацій і рекомендацій професійніх 
асоціацій. 

Дана настанова може використовуватися як доповнення до рекомендацій місцевої влади 
або регуляторних органів. 

 Співробітники, пацієнти і заходи захисту в салоні оптики 

• Мінімізуйте кількість співробітників в салоні. Деякі завдання можуть 
виконуватися віддалено 

• Забезпечте моніторинг персоналу на ознаки і симптоми COVID-19 на початку 
кожного робочого дня. Співробітники з ознаками захворювання не повинні 
допускатися до роботи 

• Забезпечте персонал засобами індивідуального захисту (ЗІЗ) відповідно до 
вимог місцевої влади, і навчіть співробітників їх використанню (медичні маски, 
одноразові рукавички, захисні окуляри, захисні екрани для обличчя) 

• Повторно проведіть навчання співробітників щодо правил миття рук 

• Забезпечте наявність дезінфектанту з вмістом спирту* для використання після 
миття рук 

• Обробляйте дверні ручки, стільці, ручки і т.д. Термінали для оплати необхідно 
обробляти після кожного використання. Пацієнтів слід попросити 
використовувати безконтактні методи оплати по можливості 

• Зона очікування: стільці необхідно розташовувати на відстані мінімум 2 метри 
один від одного для забезпечення соціальної дистанції 

• Приберіть журнали, іграшки, кавові машини, кулери із зони очікування 

• Приберіть із салону всі непотрібні предмети, такі як квіти, цукерки, предмети 
декору 

• За можливості відкривайте вікно для провітрювання замість використання 
кондиціонера 

• Тримайте захисні маски в запасі на випадок, якщо пацієнт прийде на прийом 
без маски (або пропонуйте нові маскі всім відвідувачам салону) 

Організація роботи салону та записи пацієнтів 

• Рекомендується зменшити кількість записів на прийом для того, щоб мати 
можливість провести обробку обладнання після кожного пацієнта, зменшити 
контакт співробітників і пацієнтів та дотримуватися вимог щодо по соціальної 
дистанції. 

• Під час запису на прийом задавайте пацієнту питання про стан здоров'я 

• Під час запису на прийом поясніть пацієнтові, що звичні правила 
обслуговування можуть бути тимчасово змінені: 

o Перед  візитом в оптику передзвоніть пацієнту для того, щоб 
переконатися у відсутності ознак і симптомів захворювання 
o У  разі наявності ознак і симптомів захворювання прийом повинен бути 
перенесений на необхідний термін карантину 
o Пацієнт повинен носити захисну маску під час візиту в оптику та огляду 
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o Попросіть пацієнта прийти на прийом одному (за можливості) і, 
запропонуйте супроводжуючим очікувати ззовні салону оптики для 
дотримання соціальної дистанції 

• Забезпечте наявність дезінфектантів з вмістом спирту* в кількох місцях салону і 
поряд з раковиною 

• Для зменшення часу контакту в кабінеті фахівця розгляньте можливість збору 
інформації про історію хвороби, симптоми та інші деталі по телефону або 
відеозв'язку перед візитом в оптику  

• Використовуйте телефон або відеодзвінки для поповнення запасів контактних 
лінз, якщо це дозволено місцевим законодавством 

Під час огляду 

• Мийте руки після огляду пацієнта, після обробки обладнання і перед кожним 
наступним пацієнтом. Після миття рук використовуйте гель з вмістом спирту*. 

• Обробляйте все обладнання та всі поверхні після контакту з кожним пацієнтом 

• За можливості збирайте анамнез та іншу необхідну інформацію до візиту в оптику 
по телефону або відеозв'язку. Це допоможе зменшити час контакту. Якщо це 
неможливо, фахівець і пацієнт повинні зберігати соціальну дистанцію 2 метри під 
час розмови 

• Використовуйте захисні медичні маски відповідно до місцевих вимог. 
Переконайтеся, що пацієнт також використовує маску 

• Не розмовляйте, перебуваючи на близькій відстані до пацієнта  

• За можливості використовуйте захисний екран для щілинної лампи 

• Слідкуйте за наявністю крапель від дихання на обладнанні, при наявності 
використовуйте особливо ретельну обробку 

• Використовуйте одноразові витратні матеріали, такі як діагностичні контактні 
лінзи, вітальні барвники, ватні палички і т.д. 

• При використанні засобів для догляду за контактними лінзами, використовуйте 
малі упаковки. Після використання їх необхідно віддати пацієнту або утилізувати 

• При використанні контейнера для контактних лінз, віддайте його пацієнту після 
використання або утилізуйте 

• Утилізовуйте одноразові витратні матеріали з обережністю 

• При закінченні огляду нагадайте пацієнтові про правила миття рук, режиму 
носіння контактних лінз, режиму заміни, догляду за контактними лінзами 

 *вміст спирту мінімум 60%  

 

Джерела: 

The COVID-19 pandemic: Important considerations for contact lens practitioners” by Lyndon Jones, Karen Walsh, Mark 
Wilcox, Philip Morgan &Jason J. Nichols – CLAE Journal https://www.contactlensjournal.com/article/S1367-
0484(20)30055-2/fulltext 
Could telehealth help eye care practitioners adapt contact lens services during the COVID-19 pandemic?” 
Manbir Nagra, Marta Vianya-Estopa & James S. Wolffsohn - CLAE Journal 
https://www.contactlensjournal.com/article/S1367-0484(20)30075-8/fulltext 
Contact lens practice in the time of COVID-19” by Fabrizio Zeri & Shehzad Naroo - CLAE Journal 
https://www.contactlensjournal.com/article/S1367-0484(20)30050-3/fulltext 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html#How-to-Protect-Yourself 

https://euromcontact.org/2020/05/08/recommended-considerations/ 

https://www.aaopt.org/my-covid-hub 

http://www.contactlensjournal.com/article/S1367-0484(20)30055-2/fulltext
http://www.contactlensjournal.com/article/S1367-0484(20)30055-2/fulltext
http://www.contactlensjournal.com/article/S1367-0484(20)30075-8/fulltext
http://www.contactlensjournal.com/article/S1367-0484(20)30050-3/fulltext
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html#How-to-Protect-Yourself
https://www.aaopt.org/my-covid-hub
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https://www.aoa.org/optometry-practice-reactivation-preparedness-guide 

https://www.college-optometrists.org/the-college/media-hub/news-listing/coronavirus-covid-19-guidance-
for-optometrists.html 

https://www.aao.org/headline/alert-important-coronavirus-context 

https://core.uwaterloo.ca/covid-19/ 

https://iacle.org/covid-19-resources/ 

https://www.sfo-online.fr/actualites/les-fiches-de-recommandations-de-la-sfo-face-lepidemie-covid-19 
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