РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НОСІННЯ
МАСОК ДЛЯ ДІТЕЙ ДО 12
РОКІВ
Повністю щеплені жителі більше не повинні носити маски в більшості
приміщень і на відкритому повітрі відповідно до рекомендацій Центрів з
контролю і профілактики захворювань (CDC) та адміністрації штату
Вашингтон. Наразі адміністрація округу Кінг скасувала місцеву директиву
щодо носіння масок, оскільки 70% жителів округу Кінг, які досягли 16 років,
завершили всі етапи вакцинації й повністю щеплені. Цей рівень вакцинації —
дивовижне досягнення. У той же час діти до 12 років ще не можуть зробити
щеплення. Це означає, що в окрузі Кінг понад 300 000 дітей, які не захищені
від зараження COVID-19.
Маски все ще залишаються важливим способом захисту дітей. Оскільки
нещеплені діти все ще можуть поширювати вірус іншим, носіння маски
захищає й інших людей. Ми продовжуємо залежати один від одного щодо
захисту громади. Усі дорослі повинні продовжувати носити маски в школах і
дитячих закладах та розглянути можливість їх носіння в інших громадських
приміщеннях, де діти присутні у великій кількості.
Ось якими способами батьки, вихователі та сім’ї можуть продовжувати
забезпечувати безпеку дітей віком до 12 років.
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ПРОДОВЖ УЙТЕ
НОСИТИ МАСКУ.
Навіть якщо ви та інші
члени сім’ї повністю
щеплені, ви можете
продемонструвати
підтримку своїм дітям,
коли ви всі разом
знаходитесь у
громадському місці.

ПОЯСНІТЬ, ЧОМУ
ЦЕ ВСЕ ЩЕ
ВАЖЛИВО.
Молодші діти можуть не
розуміти, чому їм все ще потрібно
носити маски, коли старші діти та
дорослі навколо них більше не
повинні цього робити. Скажіть їм,
що все покращується, але маски
захищатимуть їх і надалі, поки ми
чекаємо вакцини для всіх .

ОЦІНІТЬ ВІДНОСНІ РИЗИКИ
ЗАЛЕЖНО ВІД ВИДУ
Д І Я Л Ь Н О СТ І ТА У М О В .
Толерантність до ризику у всіх різна. Особи,
у яких є діти до 12 років, повинні
враховувати ризики передачі від громади та
наслідки участі у заходах, коли ви
перебуваєте в приміщенні з нещепленими
людьми або з людьми не з вашого дому, а
також ймовірність і можливість фізичного
дистанціювання та належного використання
маски.

В И Б И РА Й Т Е
СВІЖЕ ПОВІТРЯ,
КОЛИ ЦЕ
МОЖЛИВО
Ризик розповсюдження
COVID-19 набагато
менший на свіжому
повітрі, ніж у приміщенні.

СКЛАДІТЬ СІМЕЙНИЙ ПЛАН.
Оскільки ваша сім’я та молодші діти проводять більше часу біля груп людей, які носять
чи не носять масок, наявність плану для різних зборів або місць може допомогти дітям
знати, чого очікувати.

Відкрито обговорюйте з членами сім’ї та родичами рівні комфорту на
основі оцінки ризику та історії захворювань.
Будьте послідовними, щоб діти знали, чого чекати в різних ситуаціях, і
мали більше можливостей співпрацювати за встановленим планом.
Наприклад, у вашому плані може бути встановлено:
Немає необхідності носити маски в приміщенні разом із щепленими
членами сім’ї, але діти та дорослі будуть носити маски у продуктових
магазинах тощо.
Немає необхідності носити маски для ігор на відкритому повітрі з
друзями, але маски все одно потрібні на популярних громадських
майданчиках та для ігор у приміщенні.
Немає необхідності носити маски в приміщенні або на відкритому повітрі
з невеликою обраною групою друзів, включаючи нещеплених дітей (часто
вважаються тісним колективом).
Для отримання додаткової інформації відвідайте веб-сайт:
https://kingcounty.gov/depts/health/covid19/languages/ukrainian/vaccine/youth.aspx

