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ВСТУП

Головний та історичний обов’язок Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) полягає в 
забезпеченні міжнародного режиму контролю за міжнародним поширенням хвороб. Відповідно 
до Статей 21 (а) та 22 Статуту ВООЗ, Асамблея охорони здоров’я уповноважена встановлю-
вати правила, які «спрямовані проти міжнародного поширення хвороб», котрі після прийняття 
Асамблеєю охорони здоров’я набирають чинності для усіх держав-членів ВООЗ, які не заявили 
протягом встановленого періоду часу та в установленому порядку про відмову від їх дотримання.

Міжнародні правила охорони здоров’я («МПОЗ» або «Правила») були прийняті Всесвітньою 
асамблеєю охорони здоров’я в 1969 р.1; їм передували Міжнародні санітарні правила, прийняті 
Четвертою сесією Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я в 1951 році. У Міжнародні санітарні 
правила 1969 р., які спочатку охоплювали шість «карантинних хвороб», в 1973 р.2 та в 1981р.3 
було внесено зміни, головним чином для того, щоб зменшити кількість карантинних хвороб з 
шести до трьох (жовта лихоманка, чума та холера) та відобразити глобальну ліквідацію нату-
ральної віспи.

Враховуючи збільшення міжнародних поїздок та торгівлі, а також виникнення та повторне ви-
никнення нових міжнародних небезпек, пов’язаних з хворобами, та ризиків для здоров’я насе-
лення, Сорок восьма сесія Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я в 1995 р. закликала провести 
істотний перегляд Міжнародних правил охорони здоров’я, прийнятих у 1969 році 4. У резолюції 
WHA48.7 Асамблея охорони здоров’я запропонувала Генеральному директору зробити кроки з 
підготовки цього перегляду, закликавши забезпечити широку участь та співпрацю в цьому про-
цесі.

Після широкої попередньої роботи з перегляду, виконаної Секретаріатом ВООЗ у консультації з 
державами-членами ВООЗ, міжнародними організаціями та іншими відповідними партнерами, а 
також у результаті імпульсу, створеного появою та міжнародним поширенням важкого гострого 
респіраторного синдрому (першої в ХХІ сторіччі глобальної надзвичайної ситуації в галузі охо-
рони громадського здоров’я) 5, Асамблея охорони здоров’я заснувала в 2003 р. відкриту для усіх 
держав-членів міжурядову робочу групу для розгляду проекту переглянутого варіанта Правил та 
передачі його на розгляд Асамблеї охорони здоров’я 6. МПОЗ (2005 р.) було прийнято П’ятдесят 
восьмою сесією Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я 23 травня 2005 року 7. Вони набрали чин-
ності 15 червня 2007 р.

Мета та сфера застосування нових Правил полягає «в запобіганні міжнародного поширення хво-
роб, захисті від них, боротьбу з ними та прийнятті заходів у відповідь на рівні охорони громад-
ського здоров’я, які співмірні з ризиками для здоров’я населення та обмежені ними та які не 
створюють зайвих перешкод для міжнародних перевезень та торгівлі». МПОЗ (2005 р.) містять 
ряд інновацій, у тому числі: (а) сфера застосування не обмежується будь-якою конкретною хво-
робою або способом передачі, а охоплює «хворобу або медичний стан, незалежно від походжен- 
ня або джерела, яке становить або може становити ризик нанесення людям значної шкоди»;  
(b) зобов’язання держав-учасниць створити певний мінімальний основний потенціал охорони 
громадського здоров’я; (с) обов’язок держав-учасниць повідомляти ВООЗ про події, які згідно з 
певними критеріями можуть являти собою надзвичайну ситуацію в галузі охорони громадського 
здоров’я, що має міжнародне значення; (d) положення, що надає повноваження Організації бра-
ти до уваги неофіційні повідомлення про події, пов’язані з охороною громадського здоров’я, та 
отримувати від держав-учасниць підтвердження щодо таких подій; (е) процедура оголошення 

1 Див. Офіційні звіти ВООЗ, No. 176, 1969 р. резолюцію WHA22.46 та Додаток I.
2 Див. Офіційні звіти ВООЗ, No. 209, 1973 р., резолюцію WHA26.55.
3 Див. Документ WHA34/1981/REC/1, резолюцію WHA34.13; див. також Офіційні звіти ВООЗ, No. 217, 1974 р., резолю-

цію WHA27.45 та резолюцію EB 67.R 13, Поправка до Міжнародних правил охорони здоров’я (1969 р.).
4 Див. Резолюцію WHA48.7.
5 Див. Резолюцію WHA56.29.
6 Див. Резолюцію WHA56.28.
7 Див. Резолюцію WHA58.3.
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Генеральним директором «надзвичайної ситуації в галузі охорони громадського здоров’я, що має 
міжнародне значення» та випуск відповідних тимчасових рекомендацій після взяття до уваги ду-
мок Комітету з надзвичайної ситуації; (f) захист прав усіх людей та осіб, що здійснюють поїздки; 
та (g) установи Національних координаторів по МПОЗ і контактний пункт ВООЗ по МПОЗ для 
термінового обміну інформацією між державами-учасницями та ВООЗ.

Застосування МПОЗ (2005 р.) не обмежується конкретними хворобами, і передбачається, що 
Правила збережуть свою відповідність і застосовність протягом багатьох років навіть в умовах 
тривалої еволюції хвороб та факторів, що визначають їх виникнення та передачу. Положення 
МПОЗ (2005 р.) оновлюють та змінюють багатотехнічні та інші регулюючі функції, включаючи 
свідоцтва, що застосовуються в міжнародних поїздках і транспорті, а також вимоги до міжнарод-
них портів, аеропортів і наземних транспортних вузлів.

Дане друге видання містить текст МПОЗ (2005 р.), текст резолюції Всесвітньої асамблеї охо-
рони здоров’я WHA58.3, версію Медико-санітарної частини генеральної декларації повітряно-
го судна, що набрала чинності 15 липня 2007, а також доповнення, що містять список держав- 
учасниць, застереження й інші повідомлення держав-учасниць, що стосуються МПОЗ (2005 р.).
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ПЕРЕГЛЯД МІЖНАРОДНИХ ПРАВИЛ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

П’ятдесят восьма сесія Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я,

розглянувши проект переглянутих Міжнародних правил охорони здоров’я 1;

беручи до уваги Статті 2 (k), 21 (а) і 22 Статуту ВООЗ;

посилаючись на резолюції WHA48.7 «Перегляд і оновлення Міжнародних правил охо-
рони здоров’я», WHA54.14 «Глобальна безпека в питаннях охорони здоров’я: попередження про 
епідемії і відповідні заходи», WHA55.16 «Глобальні дії охорони громадського здоров’я у відпо-
відь на природне і випадкове вивільнення або навмисне застосування біологічних чи хімічних 
агентів або радіаційно-ядерних матеріалів, які впливають на здоров’я», WHA56.28 «Перегляд 
Міжнародних правил охорони здоров’я» і WHA56.29 «Важкий гострий респіраторний синдром 
(ВГРС) », в яких йдеться про необхідність перегляду та оновлення Міжнародних правил охорони 
здоров’я з метою задоволення потреби у забезпеченні охорони здоров’я населення на глобаль-
ному рівні;

вітаючи резолюцію 58/3 Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй про 
зміцнення глобальної системи охорони здоров’я, в якій підкреслюється важливість Міжнародних 
правил охорони здоров’я та наполегливо рекомендується приділити першочергову увагу їх пе-
регляду;

підтверджуючи зберігання значення ролі ВООЗ у глобальній системі попередження 
про спалахи і заходи у відповідь у зв’язку з подіями в галузі охорони громадського здоров’я 
відповідно до обов’язків, покладених на неї мандатом;

підкреслюючи зберігання значення Міжнародних правил охорони здоров’я в якості 
ключового глобального інструменту захисту від міжнародного поширення хвороб;

висловлюючи задоволення з приводу успішного завершення роботи міжурядової ро-
бочої групи з перегляду Міжнародних правил охорони здоров’я,

1.  ПРИЙМАЄ переглянуті Міжнародні правила охорони здоров’я, що додаються до цієї 
резолюції, під назвою «Міжнародні правила охорони здоров’я (2005 р.)»;

2.  ЗАКЛИКАЄ держави-члени та Генерального директора повністю виконувати 
Міжнародні правила охорони здоров’я (2005 р.) відповідно до мети та сфери застосування, сфор-
мульованих у Статті 2, і принципів, закріплених у Статті 3;

3.  ПОСТАНОВЛЯЄ, що згідно з метою пункту 1 Статті 54 Міжнародних правил охорони 
здоров’я (2005 р.), держави-учасниці та Генеральний директор представлять свою першу допо-
відь Шістдесят першій сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я та що Асамблея охорони 
здоров’я розгляне у зв’язку цим графік подання таких доповідей надалі та першого огляду функ-
ціонування Правил відповідно до пункту 2 Статті 54;

4.  ПОСТАНОВЛЯЄ ДАЛІ, що згідно з метою пункту 1 Статті 14 Міжнародних правил 
охорони здоров’я (2005 р.), до числа інших компетентних міжурядових або міжнародних орга-
нів, з якими ВООЗ, як очікується, буде співпрацювати та координувати у відповідних випадках 
свою діяльність, належать такі: Організація Об’єднаних Націй, Міжнародна організація пра-
ці, Продовольча і сільськогосподарська організація Об’єднаних Націй, Міжнародне агентство 
з атомної енергії, Міжнародна організація цивільної авіації, Міжнародна морська організація, 
Міжнародний комітет Червоного Хреста, Міжнародна федерація товариств Червоного Хреста 
та Червоного Півмісяця, Міжнародна асоціація повітряного транспорту і Міжнародна федерація 
судноплавства та Міжнародне бюро по епізоотіях;

1 Див. Документ А58/4.
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5.  ЗАКЛИКАЄ держави-члени:

(1) створювати, зміцнювати і підтримувати необхідні можливості, відповідно до 
Міжнародних правил охорони здоров’я (2005 р.), і мобілізувати ресурси, необхідні для 
цієї мети;

(2) активно співпрацювати між собою і з ВООЗ на підставі відповідних положень 
Міжнародних правил охорони здоров’я (2005 р.) для забезпечення їх ефективного 
здійснення;

(3) надавати підтримку країнам, що розвиваються, і країнам з перехідною економікою, 
при наявності відповідного прохання з їхнього боку, у створенні, зміцненні та під-
тримці можливостей охорони громадського здоров’я, що вимагаються відповідно до 
Міжнародних правил охорони здоров’я (2005 р.);

(4) до набрання чинності Міжнародними правилами охорони здоров’я (2005 р.) вжи-
ти усі необхідні заходи для сприяння досягненню їх цілей і відповідного виконання, 
включаючи створення необхідних можливостей охорони громадського здоров’я та 
розробку правових і адміністративних положень, та, зокрема, ініціювати процес вве-
дення в дію схеми прийняття рішень, що міститься в Додатку 2;

6.  ПРОПОНУЄ Генеральному директору:

(1) оперативно повідомити про прийняття Міжнародних правил охорони здоров’я 
(2005 р.) відповідно до пункту 1 Статті 65;

(2) інформувати інші компетентні міжурядові організації або міжнародні органи про 
прийняття Міжнародних правил охорони здоров’я (2005 р.) та відповідним чином 
співпрацювати з ними в оновленні їх норм і стандартів та координувати з ними ді-
яльність ВООЗ відповідно до Міжнародних правил охорони здоров’я (2005 р.) для 
забезпечення вжиття адекватних заходів з охорони здоров’я населення і зміцнення 
глобальних заходів на рівні охорони громадського здоров’я у відповідь на міжнародне 
поширення хвороб;

(3) передати до Міжнародної організації цивільної авіації (МОЦА) рекомендовані змі-
ни до Медико-санітарної частини Спільної декларації повітряного судна1 та після того, 
як МОЦА завершить перегляд Загальної декларації повітряного судна, інформувати 
Асамблею охорони здоров’я і замінити Додаток 9 Міжнародних правил охорони здо-
ров’я (2005 р.) Медико-санітарною частиною Загальної декларації повітряного судна, 
переглянутою МОЦА;

(4) створювати і зміцнювати можливості ВООЗ щодо всебічного та ефективного 
здійснення функцій, покладених на неї відповідно до Міжнародних правил охорони 
здоров’я (2005 р.), зокрема в рамках системи стратегічних операцій у галузі охорони 
здоров’я з надання країнам підтримки у виявленні та оцінці надзвичайної ситуації в 
галузі охорони громадського здоров’я та вжитті у зв’язку з нею заходів у відповідь;

(5) співпрацювати відповідним чином з державами-учасницями Міжнародних правил 
охорони здоров’я (2005 р.), у тому числі за допомогою здійснення або сприяння здійс-
ненню технічного співробітництва та матеріально-технічної підтримки;

(6) співпрацювати з державами-учасницями, по мірі можливості, в мобілізації фінан-
сових ресурсів для надання підтримки країнам, що розвиваються, у створенні, зміц-
ненні та підтримці необхідних можливостей, відповідно до Міжнародних правил охо-
рони здоров’я (2005 р.);

1Документ А58/41 Add.2.
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(7) в консультації з державами-членами розробити керівні принципи застосування ме-
дико-санітарних заходів у наземних транспортних вузлах та відповідно до Статті 29 
Міжнародних правил охорони здоров’я (2005 р.);

(8) заснувати Комітет з огляду Міжнародних правил охорони здоров’я (2005 р.) відпо-
відно до Статті 50 цих Правил;

(9) негайно зробити кроки з розробки керівних принципів застосування та оцінки 
схеми прийняття рішень, що міститься в Міжнародних правилах охорони здоров’я 
(2005 р.), включаючи розробку процедури огляду її функціонування, які повинні бути 
представлені Асамблеї охорони здоров’я на розгляд відповідно до пункту 3 Статті 54 
цих Правил;

(10) зробити кроки по складанню Списку експертів по МПОЗ і запропонувати направ-
ляти пропозиції по його складу на підставі Статті 47 Міжнародних правил охорони 
здоров’я (2005 р).
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МІЖНАРОДНІ ПРАВИЛА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я (2005 р.)

ЧАСТИНА I –  ВИЗНАЧЕННЯ, МЕТА І СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ, 
ПРИНЦИПИ І ВІДПОВІДАЛЬНІ ОРГАНИ

Стаття 1. Визначення

1. Для цілей Міжнародних правил охорони здоров’я (іменованих далі «МПОЗ» або 
«Правила»):

«аеропорт» означає будь-який аеропорт, з якого відправляються або в який прибувають 
міжнародні рейси;

«багаж» означає особисті речі особи, що здійснює поїздку;

«вантаж» означає товари, що перевозяться на перевізному засобі або в контейнері;

«відправлення» у разі особи, багажу, вантажу, перевізного засобу або товару означає 
дію, що виражається в покиданні території;

«вільна практика» означає для судна –  дозвіл увійти в порт, почати посадку або висад-
ку, розвантаження чи завантаження вантажів або запасів; для літака після приземлення –  дозвіл 
почати посадку або висадку, розвантаження чи завантаження вантажів або запасів; а для назем-
ного транспортного засобу після прибуття –  дозвіл почати посадку або висадку, розвантаження 
чи завантаження вантажів або запасів;

«Генеральний директор» означає Генерального директора Всесвітньої організації охо-
рони здоров’я;

«дезінсекція» означає процедуру, відповідно до якої вживаються санітарні заходи по 
боротьбі або знищенню комах-переносників хвороб людини, виявлених у багажі, вантажах, кон-
тейнерах, перевізних засобах, товарах і поштових посилках;

«дезінфекція» означає процедуру, відповідно до якої вживаються санітарні заходи по 
боротьбі або знищенню інфекційних агентів на поверхні тіла людини або тварини, або ж у бага-
жі, вантажах, контейнерах, перевізних засобах, товарах і поштових посилках, шляхом прямого 
впливу хімічних або фізичних агентів;

«деконтамінація» означає процедуру, відповідно до якої вживаються медико-санітарні 
заходи з метою усунення інфекційних або токсичних агентів на поверхні тіла людини або твари-
ни, у продукті або на продукті, виготовленому для споживання або на інших неживих предметах, 
включаючи перевізні засоби, які можуть являти собою ризик для здоров’я населення;

«дератизація» означає процедуру, відповідно до якої вживаються санітарні заходи по 
боротьбі або знищенню гризунів –  переносників хвороб людини, що знаходяться в багажі, ванта-
жах, контейнерах, на перевізних засобах, на об’єктах, в товарах або поштових посилках у пункті 
в’їзду;

«дорожньо-транспортний засіб» означає наземний транспортний засіб, інший,  
ніж поїзд;

«екіпаж» означає осіб на борту перевізного засобу, які не є пасажирами;

«епіднагляд» означає систематичні і безперервно діючі дії: збір, складання та аналіз 
даних медико-санітарного призначення і своєчасне поширення медико-санітарної інформації для 
оцінки і заходів у відповідь у галузі охорони громадського здоров’я;
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«заражений» означає особу, багаж, вантажі, контейнери, перевізні засоби, товари, по-
штові посилки або людські останки, які інфіковані або контаміновані, або ж переносять джерела 
інфекції, або контамінації таким чином, що це становить ризик для здоров’я населення;

«заражений район» означає конкретний географічний район, стосовно якого ВООЗ ре-
комендує вжити медико-санітарні заходи відповідно до цих Правил;

«зона завантаження контейнерів» означає місце або споруду, виділене для контейне-
рів, які використовуються в міжнародних перевезеннях;

«ізоляція» означає відокремлення хворих або заражених осіб або заражених контей-
нерів, перевізних засобів, багажу, товарів або поштових посилок від інших таким чином, щоб 
запобігти поширенню інфекції або контамінації;

«інвазивний» означає укол або поріз шкіри або ж введення інструмента, або чужорід-
ного матеріалу в тіло, або огляд порожнини тіла. Для цілей цих Правил медичне обстеження вух, 
носа і рота, вимірювання температури за допомогою вушного, ротового або надшкірного термо-
метра, або термічної візуалізації зображень; медичний огляд; аускультація; зовнішня пальпація; 
ретиноскопія; зовнішній збір проб сечі, фекальних речовин або слини; зовнішнє вимірювання 
кров’яного тиску і електрокардіографія вважаються неінвазивними;

«інспекція» означає вивчення компетентним органом або під його контролем зон, ба-
гажу, контейнерів, перевізних засобів, об’єктів, товарів або поштових посилок, включаючи від-
повідні дані та документацію, для визначення наявності ризику для здоров’я населення;

«інтрузивний» означає можливе створення дискомфорту в результаті тісного або інти-
много контакту, або інтимних питань;

«інфекція» означає надходження і розвиток або розмноження інфекційного агента в 
організмі людей і тварин, які можуть становити ризик для здоров’я населення;

«карантин» означає обмеження діяльності та / або відокремлення від інших підозрілих 
на зараження осіб, які не хворі, або підозрілих на зараження багажу, контейнерів, перевізних 
засобів або товарів таким чином, щоб запобігти можливому розповсюдженню інфекції або кон-
тамінації;

«компетентний орган» означає орган або установу, що відповідає за виконання і засто-
сування відповідних медико-санітарних заходів згідно з цими Правилами;

«контактний пункт ВООЗ по МПОЗ» означає підрозділ ВООЗ, який доступний у будь-
який час для зв’язку з національним координатором по МПОЗ;

«контамінація» означає наявність інфекційного або токсичного агента на поверхні тіла 
людини або тварини, у продукті або на продукті, виготовленому для споживання, або на інших 
неживих предметах, включаючи перевізні засоби, який може являти собою ризик для здоров’я 
населення;

«контейнер» означає вид транспортного устаткування:

a) довготривалого типу і тому достатньо міцне для неодноразового використання;

b) спеціально призначеного для полегшення перевезення товарів одним або біль-
ше видами транспорту без проміжного перевантаження;

c) забезпеченого пристосуваннями для полегшення вантажно-розвантажуваль-
них робіт, особливо його перевантаження з одного виду транспорту на інший;
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d) сконструйованого таким чином, щоб легко здійснювати завантаження та роз-
вантаження;

«літак» означає повітряний транспортний засіб, що виконує міжнародну поїздку;

«медико-санітарний захід» означає процедури, що застосовуються з метою запобіган-
ня розповсюдженню хвороби або контамінації; медико-санітарний захід не включає правоохо-
ронні заходи або заходи щодо забезпечення безпеки;

«медико-санітарне спостереження» означає контроль за станом здоров’я особи, що 
здійснює поїздку, протягом певного часу з метою визначення ризику передачі хвороби;

«медичне обстеження» означає попередню оцінку особи уповноваженим працівником 
охорони здоров’я або відповідною особою під безпосереднім керівництвом компетентного орга-
ну для визначення стану її здоров’я і потенційного ризику для інших осіб з точки зору громад-
ського здоров’я і може включати ретельне вивчення медико-санітарних документів і фізикальне 
обстеження, якщо це виправдано обставинами індивідуального випадку;

«міжнародна поїздка» означає:

а) у разі перевізного засобу –  поїздку між пунктами в’їзду на території більш ніж 
однієї держави або поїздку між пунктами в’їзду на території або територію 
однієї і тієї самої держави, якщо перевізний засіб має контакти з територією 
будь-якої іншої держави в ході поїздки, але тільки у зв’язку з цими контактами;

b) у випадку особи, що здійснює поїздку, –  поїздку, пов’язану з в’їздом на терито-
рію будь-якої держави, іншу, ніж територія держави, на якій така особа починає 
свою поїздку;

«міжнародне перевезення» означає переміщення осіб, багажу, вантажів, контейнерів, 
перевізних засобів, товарів або поштових посилок через міжнародний кордон, включаючи між-
народну торгівлю;

«надзвичайна ситуація в галузі громадського здоров’я, що має міжнародне значення» 
означає екстраординарну подію, яка визначається цими Правилами, як:

i) та, що представляє ризик для здоров’я населення в інших державах у результаті 
міжнародного поширення хвороби та

іі) така, що може вимагати скоординованих міжнародних заходів у відповідь;

«наземний транспортний вузол» означає пункт в’їзду по суші в державу-учасницю, в 
тому числі пункт, який використовується дорожніми транспортними засобами та поїздами;

«наземний транспортний засіб» означає перевізний засіб, оснащений двигуном, для 
наземного перевезення у ході міжнародної поїздки, включаючи поїзди, автобуси, вантажні і лег-
кові автомобілі;

«наукові дані» означає інформацію, що забезпечує відповідний ступінь доказу на ос-
нові сформованих і визнаних наукових методів;

«наукові принципи» означає визнані фундаментальні закони і факти природи, які ста-
ли відомі за допомогою наукових методів;

«Національний координатор по МПОЗ» означає національний центр, призначений 
кожною державою-учасницею, який доступний у будь-який час для зв’язку з Контактними пунк-
тами ВООЗ по МПОЗ відповідно до цих Правил;
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«оператор перевезення» означає фізичну або юридичну особу, яка відповідає за пере-
везення, або її представника;

«Організація» або «ВООЗ» означає Всесвітню організацію охорони здоров’я;

«особа, яка здійснює поїздку» означає фізичну особу, яка здіснює міжнародну поїздку;

«особисті дані» означає інформацію, що стосується фізичної особи, яка ідентифікова-
на або може бути ідентифікована;

«перевізний засіб» означає літак, судно, поїзд, дорожній транспортний засіб або інші 
транспортні засоби, що здійснюють міжнародну поїздку;

«перевірка» означає надання державою-учасницею у ВООЗ інформації, що підтвер-
джує стан події на території або територіях даної держави;

«переносник» означає комаху або іншу тварину, яка зазвичай переносить інфекційний 
агент, що представляє ризик для здоров’я населення;

«підозрілий на зараження» означає осіб, багаж, вантажі, контейнери, перевізні засоби, 
товари або поштові посилки, які, на думку держави-учасниці, піддавалися або могли піддаватися 
ризику для здоров’я населення і можуть бути можливим джерелом поширення хвороби;

«подія» означає прояв хвороби або таку подію, яка створює потенціал для хвороби;

«порт» означає морський порт або порт у внутрішніх водах, куди прибувають і звідки 
відправляються судна, що здійснюють міжнародну поїздку;

«постійна рекомендація» означає рекомендацію, що не має обов’язкової сили, видану 
ВООЗ щодо конкретних існуючих у даний час ризиків для здоров’я населення відповідно до 
Статті 16, що стосується належних медико-санітарних заходів для регулярного або періодичного 
застосування, які необхідні для запобігання або зменшення міжнародного поширення хвороби і 
зведення до мінімуму перешкод для міжнародних перевезень;

«постійне місце проживання» має той сенс, який визначений у національному законо-
давстві відповідної держави-учасниці;

«поштова посилка» означає предмет або пакет з адресою, що перевозиться в міжна-
родному сполученні поштовою або кур’єрською службою;

«прибуття» перевізного засобу означає:

a) у разі морського судна –  прибуття в порт або віддача якоря (постановка на якір) у 
певній зоні порту;

b) у випадку літака –  прибуття в аеропорт;

c) у разі судна внутрішнього плавання, що здійснює міжнародну поїздку, –  прибут-
тя в пункт в’їзду;

d) у разі поїзда або дорожнього транспортного засобу –  прибуття в пункт в’їзду;

«пункт в’їзду» означає пункт проходу з метою міжнародного в’їзду або виїзду осіб, 
що здійснюють поїздку, багажу, вантажів, контейнерів, перевізних засобів, товарів та поштових 
посилок, а також установи та зони, що обслуговують їх при в’їзді або виїзді;
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«резервуар» означає тварину, рослину чи речовину, в якій зазвичай мешкає інфекцій-
ний агент, і присутність якого може становити ризик для здоров’я населення;

«рекомендація» та «рекомендований» стосуються тимчасових або постійних рекомен-
дацій, випущених згідно з цими Правилами;

«ризик для здоров’я населення» означає ймовірність події, яка може несприятливо по-
значитися на здоров’ї людей, особливо така подія, яка може поширитися в міжнародних масшта-
бах або являти собою серйозну і безпосередню загрозу;

«судно» означає морське судно або судно внутрішнього плавання, яке виконує міжна-
родну поїздку;

«тимчасова рекомендація» означає рекомендацію, що не має обов’язкової сили, вида-
ну ВООЗ відповідно до Статті 15 для застосування на обмеженій у часі та такій, що стосується 
конкретного ризику, основі у відповідь на надзвичайну ситуацію в галузі громадського здоров’я, 
що має міжнародне значення, для запобігання або зменшення масштабів міжнародного поши-
рення хвороби і зведення до мінімуму перешкод для міжнародних перевезень;

«тимчасове місце проживання» має той сенс, який визначений у національному зако-
нодавстві відповідної держави-учасниці;

«товари» означає матеріальні предмети, включаючи тварин і рослини, які пере-
возяться в ході міжнародної поїздки, у тому числі для використання на борту перевізного  
засобу;

«хворий» означає людину, яка страждає або уражена фізичною недугою, яка може яв-
ляти собою ризик для здоров’я населення;

«хвороба» означає захворювання або медичний стан, незалежно від походження або 
джерела, яке завдає або може завдати значної шкоди людям.

2. Якщо не вказано або не передбачено по контексту інше, посилання на ці Правила 
включають посилання на додатки до них.

Стаття 2. Мета і сфера застосування

Мета та сфера застосування цих Правил полягає в запобіганні міжнародному поши-
ренню хвороб, захисті від них, боротьбі з ними і вжитті заходів у відповідь на рівні охорони 
громадського здоров’я, які співмірні з ризиками для здоров’я населення і обмежені ними і які не 
створюють зайвих перешкод для міжнародних перевезень та торгівлі.

Стаття 3. Принципи

1.  Ці Правила здійснюються з повною повагою до гідності, прав людини і основних свобод 
людей.

2.  При здійсненні цих Правил слід керуватися Статутом Організації Об’єднаних Націй та 
Статутом Всесвітньої організації охорони здоров’я.

3.  При здійсненні цих Правил слід керуватися метою забезпечення їх універсального засто-
сування для захисту усіх народів світу від міжнародного поширення хвороб.

4.  Держави мають відповідно до Статуту Організації Об’єднаних Націй і принципів між-
народного права суверенне право приймати і застосовувати закони відповідно до своєї політики 
в галузі охорони здоров’я. При цьому вони повинні підтримувати мету цих Правил.
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Стаття 4. Відповідальні органи

1.  Кожна держава-учасниця призначає або створює Національного координатора по МПОЗ 
і органи, відповідальні в межах своєї юрисдикції за здійснення медико-санітарних заходів згідно 
з цими Правилами.

2.  Національні координатори по МПОЗ повинні бути доступними у будь-який час для 
зв’язку з Контактними пунктами ВООЗ по МПОЗ, передбаченими в пункті 3 цієї статті.

Функції Національних координаторів по МПОЗ включають:

(a)  направлення в Контактні пункти ВООЗ по МПОЗ від імені відповідної держави- 
учасниці термінових повідомлень, що стосуються здійснення цих Правил, зо-
крема згідно зі Статтями 6–12; і

(b) направлення інформації до компетентних підрозділів адміністрації відповідної 
держави-учасниці і об’єднання інформації, яка від них надходить, включаючи 
такі підрозділи, які відповідають за епіднагляд і звітність, пункти в’їзду, служ-
би охорони громадського здоров’я, клініки та лікарні, а також інші державні 
відомства.

3.  ВООЗ призначає Контактні пункти по МПОЗ, які будуть доступними у будь-який час для 
зв’язку з Національними координаторами по МПОЗ. Контактні пункти ВООЗ по МПОЗ направ-
ляють термінові повідомлення, що стосуються виконання цих Правил, зокрема відповідно до 
Статей 6–12, Національним координаторам по МПОЗ відповідних держав-учасниць. Контактні 
пункти ВООЗ по МПОЗ можуть бути призначені ВООЗ у штаб-квартирі і на регіональному рівні 
Організації.

4.  Держави-учасниці надають ВООЗ детальну контактну інформацію про своїх 
Національних координаторів по МПОЗ, а ВООЗ надає державам-учасницям детальну контактну 
інформацію про контактний пункт ВООЗ по МПОЗ. Ця детальна контактна інформація повинна 
постійно оновлюватися і щорічно підтверджуватися. ВООЗ надає усім державам-учасницям де-
тальну контактну інформацію про Національних координаторів по МПОЗ, яку вона отримує на 
виконання даної Статті.
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ЧАСТИНА ІІ – ІНФОРМАЦІЯ ТА МЕДИКО-САНІТАРНІ  
ЗАХОДИ У ВІДПОВІДЬ

Стаття 5. Епіднагляд

1. Кожна держава-учасниця якомога швидше, але не пізніше ніж через п’ять років після 
набрання чинності цих Правил для даної держави-учасниці, створює, зміцнює і підтримує мож-
ливості для виявлення, оцінки, повідомлення та сповіщення про події відповідно до цих Правил, 
як зазначено в Додатку 1.

2. Після оцінки, згаданої в пункті 2 розділу А Додатка 1, держава-учасниця може надати 
ВООЗ доповідь на основі обґрунтованих потреб і плану здійснення та завдяки цьому отримати 
продовження на два роки, протягом яких будуть виконуватися зобов’язання, передбачені пунк-
том 1 цієї Статті. У виняткових випадках і на основі нового плану здійснення держава-учасниця 
може просити Генерального директора про додаткове продовження на термін не більше двох 
років, який приймає рішення з урахуванням технічних консультацій Комітету, затвердженого від-
повідно до Статті 50 (далі –  «Комітет з огляду»). Після періоду, згаданого в пункті 1 цієї Статті, 
держава-учасниця, яка отримала продовження, щорічно представляє ВООЗ доповідь про хід ро-
боти щодо досягнення повного здійснення.

3. ВООЗ надає державам-учасницям, за наявності прохання, допомогу у створенні, зміц-
ненні та підтримці можливостей, згаданих у пункті 1 цієї Статті.

4. ВООЗ збирає інформацію про події завдяки своїй діяльності з епіднагляду та оцінює 
їх здатність викликати міжнародне поширення хвороби та можливі перепони для міжнародних 
перевезень. Інформація, отримана ВООЗ на підставі даного пункту, розглядається в необхідних 
випадках відповідно до статей 11 і 45.

Стаття 6. Повідомлення

1.  Кожна держава-учасниця оцінює події, що відбуваються на її території, за допомогою 
схеми прийняття рішень, що міститься в Додатку 2. Кожна держава-учасниця повідомляє ВООЗ 
за допомогою найефективніших наявних засобів зв’язку через Національного координатора по 
МПОЗ і протягом 24 годин після оцінки медико-санітарної інформації про всі, що відбуваються 
на її території, події, які, відповідно до схеми прийняття рішення, можуть являти собою надзви-
чайну ситуацію в галузі охорони громадського здоров’я, що має міжнародне значення, а також 
відомості щодо будь-яких медико-санітарних заходів, прийнятих у відповідь на ці події. Якщо 
повідомлення, отримане ВООЗ, належить до компетенції Міжнародного агентства з атомної 
енергії (МАГАТЕ), то ВООЗ негайно повідомляє про це МАГАТЕ.

2. Після повідомлення держава-учасниця продовжує надавати ВООЗ своєчасну, точну і 
досить докладну медико-санітарну інформацію, якою вона володіє, по можливості включаючи 
визначення випадків, лабораторні результати, джерело та вид ризику, число випадків захворю-
вання і смерті, умови, що впливають на поширення хвороби, та вжиті медико-санітарні заходи; 
і, при необхідності, повідомляти про наявні труднощі і необхідну підтримку у реагуванні на 
потенційні надзвичайні ситуації в галузі охорони громадського здоров’я, що мають міжнародне 
значення.

Стаття 7. Обмін інформацією в разі несподіваних або незвичайних подій у галузі охорони 
громадського здоров’я

Якщо у держави-учасниці є фактичні дані про несподівану або незвичайну подію в 
галузі охорони громадського здоров’я, незалежно від походження або джерела, яке може створи-
ти надзвичайну ситуацію в галузі охорони громадського здоров’я, що має міжнародне значення, 
вона надає ВООЗ усю відповідну медико-санітарну інформацію. У такому випадку повністю 
застосовуються положення Статті 6.
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Стаття 8. Консультація

У разі подій, що виникають на її території і не вимагають повідомлення, згідно зі 
Статтею 6, зокрема тих подій, за якими немає достатньої інформації, що дозволяє заповнити схе-
му прийняття рішень, держава-учасниця, тим не менш, може інформувати про них ВООЗ через 
Національного координатора по МПОЗ і консультуватися з ВООЗ щодо належних медико-сані-
тарних заходів. Такі повідомлення розглядаються відповідно до пунктів 2–4 Статті 11. Держава-
учасниця, на території якої сталася ця подія, може звернутися до ВООЗ з проханням надати допо-
могу в оцінці будь-яких епідеміологічних даних, отриманих зазначеною державою-учасницею.

Стаття 9. Інші повідомлення

1. ВООЗ може брати до уваги повідомлення з інших джерел, крім повідомлень або кон-
сультацій, і оцінює ці повідомлення згідно зі сформованими епідеміологічними принципами, 
і потім доводить інформацію про цю подію до відома держави-учасниці, на території якої ця 
подія імовірно має місце. Перш ніж зробити будь-які дії на основі таких повідомлень, ВООЗ, 
згідно з процедурою перевірки, викладеною у Статті 10, консультується з державою-учасницею, 
на території якої імовірно відбувається подія, і робить спробу отримати від неї підтвердження. З 
цією метою ВООЗ надає державам-учасницям отриману інформацію і, тільки якщо це належним 
чином обґрунтовано, ВООЗ може зберігати конфіденційність джерела. Ця інформація використо-
вується відповідно до процедури, викладеної у Статті 11.

2. Держави-учасниці протягом 24 годин інформують ВООЗ –  в тій мірі, наскільки це 
практично можливо, –  про отримання даних про ризик для здоров’я населення за межами їх 
території, який може викликати міжнародне поширення хвороби і який проявився в результаті 
експортованих або імпортованих:

(а) випадків захворювання людей;

(b) переносників інфекції або контамінації; або

(с) товарів, які контаміновані.

Стаття 10. Перевірка

1. ВООЗ, відповідно до Статті 9, пропонує державі-учасниці перевірити повідомлення з 
інших джерел, крім повідомлень або консультацій, щодо подій, які можуть являти собою надзви-
чайну ситуацію в галузі охорони громадського здоров’я, що має міжнародне значення, імовірно 
відбуваються на території цієї держави. У таких випадках ВООЗ інформує відповідну державу- 
учасницю про те, які повідомлення вона прагне перевірити.

2. Відповідно до попереднього пункту і Статті 9, кожна держава-учасниця, на запит 
ВООЗ, перевіряє і надає:

(а)  протягом 24 годин –  первинну відповідь на запит ВООЗ або його підтверджен-
ня;

(b) протягом 24 годин –  наявну інформацію в галузі охорони громадського здо-
ров’я про стан подій, згаданих у запиті ВООЗ; і

(с)  інформацію на адресу ВООЗ в контексті оцінки, передбаченої у Статті 6, вклю-
чаючи відповідну інформацію, передбачену в цій Статті.

3. У тих випадках, коли ВООЗ отримує інформацію про подію, яка може представля-
ти собою надзвичайну ситуацію в галузі охорони громадського здоров’я, що має міжнародне 
значення, вона пропонує співпрацю з відповідною державою-учасницею з оцінкою можливості 
міжнародного поширення хвороби, можливих перешкод для міжнародних перевезень та адекват-
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ності заходів контролю. Така пропозиція може включати співпрацю з іншими організаціями, що 
займаються розробкою стандартів, а також пропозицію по мобілізації міжнародної допомоги з 
метою надання національним органам підтримки у проведенні або координації оцінок на місцях. 
На прохання держави-учасниці ВООЗ надає інформацію на підтримку такої пропозиції.

4. Якщо держава-учасниця не приймає пропозицію про співпрацю, ВООЗ може, якщо це 
виправдано масштабом ризику для здоров’я населення, повідомити іншим державам-учасницям 
ту інформацію, якою вона володіє, продовжуючи пропонувати державі-учасниці співробітництво 
з ВООЗ з урахуванням думки даної держави-учасниці.

Стаття 11. Інформація, що надається ВООЗ

1. За умови дотримання пункту 2 цієї Статті ВООЗ направляє в конфіденціальному по-
рядку усім державам-учасницям і, в разі необхідності, відповідним міжурядовим організаціям 
якомога швидше та за допомогою найефективніших наявних засобів зв’язку медико-санітарну 
інформацію, яку вона отримала відповідно до Статей 5–10 включно та яка необхідна для того, 
щоб дати державам-учасницям можливість вжити заходи у відповідь у зв’язку з ризиком для 
здоров’я населення. ВООЗ слід повідомляти іншим державам-учасницям інформацію, яка може 
полегшити їм запобігання подібним інцидентам.

2. ВООЗ використовує інформацію, отриману відповідно до Статей 6 та 8, а також до 
пункту 2 Статті 9, з метою перевірки, оцінки та допомоги згідно з цими Правилами, і, якщо з дер-
жавами-учасницями, згаданими в цих положеннях, не узгоджено інше, надають дану інформацію 
іншим державам в якості широко доступної тільки після того, як:

(а)  подія визначена як та, що представляє надзвичайну ситуацію в галузі охорони 
громадського здоров’я, що має міжнародне значення, відповідно до Статті 12; 
або

(b) інформація, яка свідчить про міжнародне поширення інфекції або контамінації, 
підтверджена ВООЗ згідно зі сформованими епідеміологічними принципами; 
або

(с)  є дані, які підтверджують, що:

(і) заходи проти міжнародного поширення навряд чи будуть успішними через 
характер контамінації, хвороботворного агента, переносника або резервуа-
ра; або

(іі) у держави-учасниці відсутні оперативні можливості для вжиття необхідних 
заходів щодо запобігання подальшому поширенню хвороби; або

(d)  характер і масштаби міжнародного переміщення осіб, що здійснюють поїздки, 
багажу, вантажів, контейнерів, перевізних засобів, товарів або поштових від-
правлень, які можуть бути інфіковані або контаміновані, вимагають негайного 
вжиття міжнародних заходів контролю.

3. ВООЗ консультується з державою-учасницею, на території якої відбувається дана по-
дія, про свій намір надати таку інформацію згідно з цією Статтею.

4. Якщо інформація, отримана ВООЗ згідно з пунктом 2 цієї Статті, надається держа-
вам-учасницям відповідно до цих Правил, ВООЗ може також надавати дану інформацію загалу, 
якщо інша інформація про ту саму подію вже стала загальнодоступною і якщо є необхідність у 
поширенні авторитетної та незалежної інформації.
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Стаття 12. Визначення надзвичайної ситуації в галузі охорони громадського здоров’я,  
що має міжнародне значення

1. Генеральний директор визначає на основі отриманої інформації, зокрема від держа-
ви-учасниці, на території якої відбувається подія, чи є ця подія надзвичайною ситуацією у сфері 
охорони здоров’я, що має міжнародне значення, відповідно до критеріїв та процедури, встанов-
лених цими Правилами.

2. Якщо Генеральний директор вважає, що на основі оцінки, проведеної відповідно до 
цих Правил, відбувається надзвичайна ситуація в галузі охорони громадського здоров’я, що має 
міжнародне значення, він консультується з державою-учасницею, на території якої відбувається 
подія, щодо цього попереднього визначення. Якщо Генеральний директор та держава-учасниця 
згодні з цим попереднім визначенням, Генеральний директор, відповідно до процедури, викладе-
ної у Статті 49, робить запит стосовно позиції Комітету, створеного на підставі Статті 48 (імено-
ваного далі «Комітет з надзвичайної ситуації»), про відповідні тимчасові рекомендації.

3. Якщо після консультації, згаданої в пункті 2 вище, Генеральний директор та держа-
ва-учасниця, на території якої відбувається подія, не приходять до згоди протягом 48 годин сто-
совно того, чи є подія надзвичайною ситуацією в галузі охорони громадського здоров’я, що має 
міжнародне значення, він приймає рішення відповідно до процедури, викладеної у Статті 49.

4. При вирішенні питання про те, чи є подія надзвичайною ситуацією в галузі охорони 
громадського здоров’я, що має міжнародне значення, Генеральний директор бере до уваги:

(а) інформацію, представлену державою-учасницею;

(b) схему прийняття рішення, що міститься в Додатку 2;

(с) думку Комітету з надзвичайної ситуації;

(d) наукові принципи, а також наявні наукові дані та іншу відповідну інформацію; 

(е) оцінку ризику для здоров’я людини, ризику міжнародного поширення хвороби 
та ризику утворення перешкод для міжнародних перевезень.

5. Якщо Генеральний директор після консультацій з державою-учасницею, на території 
якої відбувається надзвичайна ситуація в галузі охорони громадського здоров’я, що має міжна-
родне значення, вважає, що надзвичайна ситуація в галузі охорони громадського здоров’я, що 
має міжнародне значення, завершилася, він приймає рішення відповідно до процедури, викладе-
ної у Статті 49.

Стаття 13. Медико-санітарні заходи у відповідь

1. Кожна держава-учасниця якомога швидше, але не пізніше ніж через п’ять років піс-
ля набрання чинності цих Правил для даної держави-учасниці, створює, зміцнює та підтримує 
можливості для швидкого та ефективного реагування на ризики для здоров’я населення та над-
звичайні ситуації в галузі охорони громадського здоров’я, що мають міжнародне значення, як 
це викладено в Додатку 1. ВООЗ видає, в консультації з державами-членами, керівні принципи 
з метою надання державам-учасницям підтримки у створенні можливостей вжиття медико-сані-
тарних заходів у відповідь.

2. Після оцінки, згаданої в пункті 2 розділу А Додатка 1, держава-учасниця може пред-
ставити ВООЗ доповідь на основі обґрунтованих потреб та плану здійснення і, як наслідок, от-
римати продовження на два роки, протягом яких будуть виконуватися зобов’язання, передбачені 
пунктом 1 цієї Статті. У виняткових випадках та на основі нового плану здійснення держава- 
учасниця може просити Генерального директора про надання додаткового продовження на 
термін не більше двох років, який приймає рішення з урахуванням технічних консультацій з 
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Комітетом з огляду. Після періоду, згаданого в пункті 1, держава-учасниця, яка одержала продов-
ження, щорічно представляє ВООЗ доповідь про хід роботи по досягненню повного здійснення.

3. На прохання держави-учасниці ВООЗ співпрацює у вжитті заходів у відповідь у зв’яз-
ку з ризиком для охорони громадського здоров’я та іншими подіями за допомогою забезпечення 
технічного керівництва та допомоги, а також за допомогою оцінки ефективності заходів контро- 
лю на місцях, включаючи, в разі необхідності, мобілізацію міжнародних груп експертів для на-
дання допомоги на місцях.

4. Якщо ВООЗ в консультації з відповідними державами-учасницями, як це передбаче-
но в Статті 12, визначає, що відбувається надзвичайна ситуація в галузі охорони громадського 
здоров’я, що має міжнародне значення, вона може, крім підтримки, викладеної в пункті 3 цієї 
Статті, запропонувати подальшу допомогу цій державі-учасниці, включаючи оцінку серйозності 
міжнародного ризику та адекватності заходів контролю. Така співпраця може включати пропо-
зицію мобілізувати міжнародну допомогу з метою надання національним органам підтримки у 
проведенні та координації оцінки на місцях. На прохання держави-учасниці ВООЗ надає інфор-
мацію на підтримку такої пропозиції.

5. При наявності прохання з боку ВООЗ держави-учасниці, у міру можливості, надають 
ВООЗ підтримку діяльності, що нею координується, з вжиття заходів у відповідь.

6. При наявності прохання, ВООЗ забезпечує відповідне керівництво та допомогу іншим 
державам-учасницям, що піддаються впливу або загрозі надзвичайної ситуації в галузі охорони 
громадського здоров’я, що має міжнародне значення.

Стаття 14. Співробітництво ВООЗ з міжурядовими організаціями  
та міжнародними органами

1. ВООЗ співпрацює та координує, у відповідних випадках, свою діяльність з іншими 
компетентними міжурядовими організаціями або міжнародними органами по здійсненню цих 
Правил, у тому числі за допомогою укладення угод та інших подібних домовленостей.

2. У тих випадках, коли повідомлення або перевірка або заходи у відповідь у зв’язку з 
тією чи іншою подією входять, головним чином, до компетенції інших міжурядових організацій 
або міжнародних органів, ВООЗ координує свою діяльність з такими організаціями або органа-
ми, з тим щоб забезпечити застосування адекватних заходів для охорони здоров’я населення.

3. Незважаючи на вищесказане, ніщо в цих Правилах не виключає та не обмежує надан-
ня з боку ВООЗ консультативної допомоги, підтримки, технічної або іншої допомоги для цілей 
охорони громадського здоров’я.
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ЧАСТИНА III –  РЕКОМЕНДАЦІЇ

Стаття 15. Тимчасові рекомендації

1.  Якщо, відповідно до Статті 12, було визначено, що відбувається надзвичайна ситуація 
в галузі охорони громадського здоров’я, що має міжнародне значення, Генеральний директор 
робить тимчасові рекомендації відповідно до процедури, викладеної в Статті 49. Такі тимчасові 
рекомендації можуть бути, у відповідних випадках, змінені або продовжені, у тому числі після 
того, як було визначено, що надзвичайна ситуація в галузі охорони громадського здоров’я, що 
має міжнародне значення, завершилася. У цей момент часу можуть бути зроблені, при необхід-
ності, інші тимчасові рекомендації з метою попередження або швидкого виявлення її повторного 
виникнення.

2.  Тимчасові рекомендації можуть включати медико-санітарні заходи, які повинні здійс-
нюватися державою-учасницею, в якій відбувається надзвичайна ситуація в галузі охорони гро-
мадського здоров’я, що має міжнародне значення, або іншими державами-учасницями щодо 
осіб, багажу, вантажів, контейнерів, перевізних засобів, товарів та/або поштових відправлень, 
для запобігання або зменшення міжнародного поширення хвороб та уникнення зайвих перешкод 
для міжнародних перевезень.

3.  Дія тимчасових рекомендацій може бути скасована відповідно до процедури, викла-
деної у Статті 49, в будь-який момент часу та автоматично припиняється через три місяці після 
їх випуску. Вони можуть бути змінені або продовжені на додаткові періоди до трьох місяців. 
Дія тимчасових рекомендацій не може продовжуватися після другої сесії Всесвітньої асамблеї 
охорони здоров’я з моменту встановлення надзвичайної ситуації в галузі охорони громадського 
здоров’я, що має міжнародне значення, до якої вони належать.

Стаття 16. Постійні рекомендації

ВООЗ може робити постійні рекомендації про належні медико-санітарні заходи, від-
повідно до Статті 53, для регулярного або періодичного застосування. Такі заходи можуть засто-
совуватися державами-учасницями щодо осіб, багажу, вантажів, контейнерів, перевізних засобів, 
товарів та/або поштових відправлень у зв’язку з конкретними існуючими в даний момент ризика-
ми для здоров’я населення, з тим щоб запобігти або зменшити міжнародне поширення хвороби 
та уникнути зайвих перешкод для міжнародних перевезень. У відповідних випадках ВООЗ може, 
відповідно до Статті 53, змінити або припинити дію таких рекомендацій.

Стаття 17 Критерії для рекомендацій

При випуску, зміні або припиненні дії тимчасових або постійних рекомендацій 
Генеральний директор враховує:

(a) думки безпосередньо зацікавлених держав-учасниць;

(b) рекомендацію Комітету з надзвичайної ситуації або Комітету з огляду, залежно 
від конкретного випадку;

(c) наукові принципи, а також наявні наукові дані та інформацію;

(d) медико-санітарні заходи, які на основі оцінки ризику, що відповідає обстави-
нам, не створюють більших обмежень для міжнародних перевезень і торгів-
лі та не мають більш інтрузивного характеру стосовно осіб, ніж доступні на 
розумних підставах альтернативи, що забезпечують належний рівень охорони 
здоров’я;

(e) відповідні міжнародні стандарти та документи;
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(f) заходи, вжиті іншими відповідними міжурядовими організаціями та міжнарод-
ними органами; та

(g) іншу відповідну та конкретну інформацію, що стосується даної події.

Що стосується тимчасових рекомендацій, то взяття до уваги Генеральним директором 
підпунктів (е) та (f) цієї Статті може підлягати обмеженням, що накладаються невідкладними 
обставинами.

Стаття 18 Рекомендації стосовно осіб, багажу, вантажів, контейнерів, перевізних засобів, 
товарів та поштових відправлень

1. Рекомендації, зроблені ВООЗ для держав-учасниць щодо осіб, можуть включати таке:
– не передбачати вжиття медико-санітарних заходів;
– розглядати історію поїздки в заражені райони;
– перевіряти документи, що підтверджують проходження медичного обстеження та 

будь-які лабораторні аналізи;
– вимагати проведення медичного обстеження;
– перевіряти документи, що підтверджують вакцинацію чи інші профілактичні заходи;
– вимагати проведення вакцинації або вжиття інших профілактичних заходів;
– помістити підозрілих на зараження осіб під медичний нагляд;
– ввести карантин або вжити інші медико-санітарні заходи до підозрілих на зараження 

осіб;
– вжити заходи щодо ізоляції та, при необхідності, лікування заражених осіб;
– вжити заходи з відстеження контактів підозрілих на зараження або заражених осіб;
– відмовити у в’їзді підозрілим на зараження або зараженим особам;
– відмовити у в’їзді незараженим особам в заражені райони; і
– проводити скринінг на виїзді та/або вводити обмеження щодо осіб із заражених ра-

йонів.

2.  Рекомендації, зроблені ВООЗ для держав-учасниць щодо багажу, вантажів, контейнерів, 
перевізних засобів, товарів і поштових відправлень, можуть включати таке:

– не передбачати вжиття особливих медико-санітарних заходів;
– перевіряти декларацію та маршрутний лист;
– вживати заходи з проведення інспекції;
– перевіряти документи, що підтверджують вжиття заходів при від’їзді або транзиті 

для ліквідації інфекції або контамінації;
– вживати заходи з обробки багажу, вантажів, контейнерів, перевізних засобів, товарів, 

поштових відправлень або людських останків для видалення інфекції або контамі-
нації, включаючи переносників і резервуари;

– застосовувати конкретні медико-санітарні заходи для забезпечення безпечної оброб-
ки та транспортування людських останків;

– вживати заходи щодо забезпечення ізоляції або введення карантину;
– конфісковувати та знищувати інфіковані або заражені або підозрілі на зараження 

багаж, вантажі, контейнери, перевізні засоби, товари або поштові відправлення в 
контрольованих умовах, якщо жодні з наявних видів обробки або процеси в іншому 
випадку не будуть успішними; і

– відмовляти у виїзді або в’їзді.
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ЧАСТИНА IV –  ПУНКТИ В’ЇЗДУ

Стаття 19. Загальні зобов’язання

Кожна держава-учасниця, на додаток до інших зобов’язань, передбачених цими 
Правилами:

(а)  забезпечує створення можливостей, викладених у Додатку 1, для певних 
пунктів в’їзду протягом періоду, зазначеного в пункті 1 Статті 5 та в пункті 1  
Статті 13;

(b) визначає компетентні органи в кожному певному пункті в’їзду на своїй  
території;

(c) надає за запитом ВООЗ, наскільки це можливо, у зв’язку з конкретним потен-
ційним ризиком для здоров’я населення відповідні дані, що стосуються таких 
джерел інфекції або контамінації, включаючи переносників і резервуари, у сво-
їх пунктах в’їзду, які можуть призвести до міжнародного поширення хвороби.

Стаття 20. Аеропорти і порти

1. Держави-учасниці призначають аеропорти і порти, які створюють можливості, викла-
дені в Додатку 1.

2. Держави-учасниці забезпечують, щоб Свідоцтва про звільнення судна від санітарного 
контролю та Свідоцтва про проходження судном санітарного контролю видавалися відповідно до 
вимог Статті 39 та за зразком, зазначеним у Додатку 3.

3.  Кожна держава-учасниця направляє до ВООЗ перелік портів, уповноважених:

(a) видавати Свідоцтва про проходження судном санітарного контролю та забезпе-
чувати послуги, що зазначені в додатках 1 і 3; або

(b) видавати тільки Свідоцтва про звільнення судна від санітарного контролю; і

(c) продовжувати Свідоцтво про звільнення судна від санітарного контролю стро-
ком на один місяць до приходу судна в порт, де таке Свідоцтво може бути отри-
мано.

Кожна держава-учасниця інформує ВООЗ про будь-які зміни, які можуть виникнути у 
статусі зазначених у переліку портів. ВООЗ публікує інформацію, отриману відповідно до цього 
пункту.

4.  ВООЗ може, за запитом відповідної держави-учасниці та після відповідного обсте-
ження, вживати заходи у порядку підтвердження того, що аеропорт або порт на її території задо-
вольняє вимогам, що зазначені у пунктах 1 і 3 цієї Статті. Такі підтвердження можуть періодично 
переглядатися ВООЗ в консультації з державою-учасницею.

5.  ВООЗ у співпраці з компетентними міжурядовими організаціями та міжнародними 
органами розробляє та публікує керівні принципи сертифікації аеропортів і портів відповідно до 
цієї Статті. ВООЗ також публікує перелік сертифікованих аеропортів і портів.

Стаття 21. Наземні транспортні вузли

1.  У тих випадках, коли це виправдано з точки зору охорони громадського здоров’я, дер-
жава-учасниця може призначати наземні транспортні вузли, які створюють можливості, перед-
бачені в Додатку 1, беручи до уваги:
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(а) обсяг і частоту різних видів міжнародних перевезень, порівняно з іншими 
пунктами в’їзду, через наземні транспортні вузли даної держави-учасниці, які 
можуть бути призначені; і

(b) ризики для здоров’я населення, існуючі в районах, в яких беруть початок між-
народні перевезення або через які вони проходять, до прибуття в конкретний 
наземний транспортний вузол.

2.  Державам-учасницям, які мають спільні кордони, слід розглянути можливість:

(а) укладення двосторонніх або багатосторонніх угод чи домовленостей щодо по-
передження або обмеження міжнародного поширення хвороб у наземних тран-
спортних вузлах та інших можливих місцях відповідно до Статті 57; і

(b) призначення на спільній основі суміжних наземних транспортних вузлів з ме-
тою створення можливостей, передбачених у Додатку 1, відповідно до пунк-
ту 1 цієї Статті.

Стаття 22 Роль компетентних органів

1.  Компетентні органи:

(а)  відповідають за контроль багажу, вантажів, контейнерів, перевізних засобів, 
товарів, поштових відправлень та людських останків, які відправляються та 
прибувають із заражених районів, з метою переконатися в тому, що вони міс-
тяться в умовах, які забезпечують відсутність джерел інфекції або контамінації, 
включаючи переносників і резервуари;

(b) забезпечують, наскільки це можливо, щоб засоби, що використовуються особа-
ми, що здійснюють поїздки, в пунктах в’їзду, перебували в задовільному сані-
тарному стані та були вільними від джерел інфекції або контамінації, включа-
ючи переносників та резервуари;

(с) відповідають за контроль будь-якої дератизації, дезінфекції, дезінсекції або 
деконтамінації багажу, вантажів, контейнерів, перевізних засобів, товарів, по-
штових відправлень та людських останків або, у відповідних випадках, за сані-
тарну обробку осіб на підставі цих Правил;

(d) якомога раніше сповіщають операторів перевезення про свій намір застосувати 
заходи контролю до перевізного засобу та надають, у разі наявності, письмову 
інформацію про методи, які будуть застосовані;

(е) відповідають за контроль щодо вилучення та безпечного видалення будь-якої 
контамінованої води чи продуктів харчування, відходів життєдіяльності людей 
або тварин, стічних вод і будь-якої іншої контамінованої речовини з перевізно-
го засобу;

(f) вживають усіх практично здійсненних заходів, відповідно до цих Правил, для 
моніторингу та контролю за скидом судами стічних вод, відходів, баластної 
води та інших потенційно хвороботворних речовин, які можуть контамінувати 
води в порту, річці або каналі, озері чи іншому міжнародному водному шляху;

(g) відповідають за контроль щодо роботи установ, які обслуговують осіб, що здій-
снюють поїздку, поштові відправлення, багаж, вантажі, контейнери, перевізні 
засоби, товари та людські останки в пунктах в’їзду, включаючи проведення, у 
разі необхідності, інспекцій та медичних обстежень;
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(h) мають у розпорядженні механізми на випадок надзвичайних обставин, пов’яза-
них з несподіваною подією в галузі громадського здоров’я; і

(i) забезпечують зв’язок з Національними координаторами по МПОЗ з приводу 
відповідних медико-санітарних заходів, вжитих на підставі цих Правил.

2.  Медико-санітарні заходи, рекомендовані ВООЗ для осіб, що здійснюють поїздку, багажу, 
вантажів, контейнерів, перевізних засобів, товарів, поштових відправлень та людських останків, 
які прибувають із зараженого району, можуть бути знову застосовані після прибуття, якщо є фак-
ти, які піддаються перевірці, та/або дані, які свідчать про те, що заходи, вжиті при відправленні 
із зараженого району, були безуспішними.

3.  Дезінсекція, дератизація, дезінфекція, деконтамінація та інші санітарні процедури по-
винні проводитися таким чином, щоб у максимально можливій мірі уникнути нанесення шкоди 
або створення дискомфорту для осіб, або шкоди для навколишнього середовища, яке може впли-
нути на охорону громадського здоров’я, або шкоди для багажу, вантажів, контейнерів, перевізних 
засобів, товарів і поштових відправлень.
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ЧАСТИНА V –  ЗАХОДИ ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я

Глава I –Загальні положення

Стаття 23. Медико-санітарні заходи після прибуття та відправлення

1. Згідно з чинними міжнародними угодами та відповідними Статтями цих Правил, дер-
жава-учасниця може зажадати з метою охорони громадського здоров’я після прибуття або від-
правлення:

a) стосовно осіб, які здійснюють поїздку:

i) надати інформацію стосовно пункту прямування особи, що здійснює поїзд-
ку, з тим, щоб можна було встановити контакт з цією особою;

ii) надати інформацію про маршрут проходження особи, що здійснює поїздку, з 
метою з’ясування, чи була вона в зараженому або близькому до нього районі 
і чи були у неї інші можливі контакти з джерелом інфекції або контамінації 
до прибуття в пункт призначення, а також перевірки медичних документів 
особи, що здійснює поїздку, якщо вони потрібні відповідно до цих Правил; 
та / або

iii) провести неінвазивне і якомога менш інтрузивне медичне обстеження, яке 
дозволить забезпечити досягнення мети охорони громадського здоров’я;

b) провести інспекцію багажу, вантажів, контейнерів, перевізних засобів, товарів, 
поштових відправлень та людських останків.

2. На основі даних про наявність ризику для здоров’я населення, отриманих за допомо-
гою заходів, викладених у пункті 1 цієї Статті, або за допомогою інших засобів, держави-учас-
ниці можуть застосовувати в кожному конкретному випадку додаткові медико-санітарні заходи 
відповідно до цих Правил, зокрема до підозрілих на зараження або заражених осіб, які здійсню-
ють поїздку, –  як можна менш інтрузивне та інвазивне медичне обстеження, яке дозволить за-
безпечити досягнення мети охорони громадського здоров’я, якою є попередження міжнародного 
поширення хвороби.

3. Медичне обстеження, вакцинація, профілактика або будь-який медико-санітарний за-
хід може здійснюватися на підставі цих Правил стосовно осіб, що здійснюють поїздку, тільки за 
умови їх чітко вираженої попередньої інформованої згоди або згоди їх батьків або опікунів, за 
винятком випадків, передбачених у пункті 2 Статті 31, і відповідно до законодавства та міжна-
родних зобов’язань держави-учасниці.

4. Особи, що здійснюють поїздку, які повинні бути вакциновані або піддані профілак-
тиці, відповідно до цих Правил, або їх батьки чи опікуни інформуються про будь-який ризик, 
пов’язаний з вакцинацією або відмовою від вакцинації та з використанням або відмовою від 
використання профілактики, відповідно до законодавства та міжнародних зобов’язань держа-
ви-учасниці. Держави-учасниці інформують лікарів про ці вимоги відповідно до законодавства 
держави-учасниці.

5. Будь-яке медичне обстеження, медична процедура, вакцинація чи інший профілактич-
ний захід, який пов’язаний з ризиком передачі хвороб, здійснюється або вживається щодо особи, 
що здійснює поїздку, відповідно до встановлених національних або міжнародних керівних прин-
ципів та стандартів у галузі безпеки, з метою звести зазначений ризик до мінімуму.
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Глава II –  Спеціальні положення щодо перевізних засобів  
та операторів перевезень

Стаття 24. Оператори перевезень

1. Держави-учасниці вживають усіх практично здійсненних заходів, відповідно до цих 
Правил, для забезпечення виконання операторами таких вимог:

(а) виконання медико-санітарних заходів, рекомендованих ВООЗ і прийнятих да-
ною державою-учасницею;

(b) інформування осіб, що здійснюють поїздку, про усі медико-санітарні заходи, 
рекомендовані ВООЗ та прийняті державою-учасницею, для застосування на 
борту транспортного засобу; і

(с) постійне забезпечення на транспортних засобах, за які вони несуть відпові-
дальність, відсутності джерел інфекції або контамінації, включаючи перенос-
ників і резервуари. Застосування заходів контролю джерел інфекції або конта-
мінації може знадобитися в тому випадку, якщо на борту транспортного засобу 
було виявлено їх присутність.

2. Конкретні положення, що стосуються транспортних засобів та операторів переве-
зень відповідно до цієї Статті, наведено в Додатку 4. Конкретні заходи, що застосовуються до 
транспортних засобів і операторів транспортування, щодо трансмісивних хвороб, зазначено у 
Додатку 5.

Стаття 25. Транзитні судна та літаки

За умови дотримання Статей 27 і 43 або якщо це допускається відповідними міжна-
родними угодами, ніякі медико-санітарні заходи не застосовуються державою-учасницею до:

(а)  судна, яке прибуває з незараженого району та яке проходить морським каналом 
або водним шляхом по території даної держави-учасниці на шляху в порт, що 
знаходиться на території іншої держави. Будь-якому такому судну дозволяється 
взяти на борт під контролем компетентного органу паливо, воду, продукти хар-
чування і запаси;

(b) судна, яке проходить через води, які знаходяться під її юрисдикцією, без заходу 
в порт або висадки на берег; і

(с)  транзитного літака в аеропорту, що знаходиться під її юрисдикцією, за винят-
ком того, що знаходження цього літака може бути обмежене певною зоною 
аеропорту без права посадки або висадки пасажирів або завантаження або роз-
вантаження вантажів. Проте будь-якому такому літаку дозволяється взяти на 
борт під контролем компетентного органу паливо, воду, продукти харчування і 
запаси.

Стаття 26. Цивільні транзитні вантажні автомобілі, поїзди та автобуси

За умови дотримання Статей 27 і 43 або якщо це допускається відповідними міжна-
родними угодами, ніякі медико-санітарні заходи не застосовуються до цивільного вантажного 
автомобіля, потяга чи автобуса, що прибуває з незараженого району, який перетинає територію 
без посадки і висадки пасажирів або завантаження та розвантаження вантажів.



24

Стаття 27. Заражені перевізні засоби

1.  Якщо на борту транспортного засобу виявлено клінічні ознаки або симптоми та дані, 
засновані на фактах або відомостях про ризик для здоров’я населення, в тому числі джерела 
інфекції та контамінації, компетентний орган вважає даний транспортний засіб зараженим та 
може:

(а) провести у відповідних випадках дезінфекцію, деконтамінацію, дезінсекцію 
або дератизацію даного перевізного засобу або запропонувати здійснити ці за-
ходи під його контролем; і

(b) прийняти рішення в кожному конкретному випадку про методи, що використо-
вуються для забезпечення адекватного рівня контролю за ризиком для здоров’я 
населення, як це передбачено цими Правилами. При наявності методів або 
матеріалів, рекомендованих ВООЗ для цих процедур, слід використовувати їх, 
якщо тільки компетентний орган не встановлює, що інші методи є настільки ж 
безпечними і надійними.

Компетентний орган може застосувати додаткові медико-санітарні заходи, включаю-
чи, при необхідності, ізоляцію транспортних засобів, для запобігання розповсюдженню хвороби. 
Такі додаткові заходи повинні доводитися до відома Національного координатора по МПОЗ.

2. Якщо компетентний орган в пункті в’їзду не може здійснити заходи контролю, згідно 
з вимогами цієї Статті, заражений транспортний засіб, тим не менш, може отримати дозвіл на 
виїзд за дотримання таких умов:

(а)  компетентний орган під час відправлення повідомляє компетентному органу 
наступного відомого пункту в’їзду таку інформацію, яка вказана у підпункті 
(b); і

(b) у випадку судна виявлені факти і необхідні заходи контролю вказуються у 
Свідоцтві про проходження судном санітарного контролю.

Будь-якому такому транспортному засобу дозволяється взяти на борт під контролем 
компетентного органу паливо, воду, продукти харчування та запаси.

3. Транспортний засіб, який вважався зараженим, перестає вважатися таким, коли компе-
тентний орган пересвідчиться в тому, що:

(а) були ефективно здійснені заходи, передбачені в пункті 1 цієї Статті; і

(b) на борту відсутні умови, які могли б становити ризик для здоров’я населення.

Стаття 28. Судна і літаки в пункті в’їзду

1. За умови дотримання Статті 43 або як це передбачено відповідними міжнародними 
угодами, судну або літаку не може бути заборонено з причин медико-санітарного характеру за-
ходити в будь-який пункт в’їзду. Однак, якщо даний пункт в’їзду необлаштований для застосу-
вання медико-санітарних заходів відповідно до цих Правил, то цьому судну або літаку може бути 
запропоновано пройти на свій страх і ризик у найближчий відповідний пункт в’їзду, доступний 
для нього, якщо тільки судно або літак не має таких експлуатаційних проблем, які роблять таке 
відхилення небезпечним.

2.  За умови дотримання Статті 43 або як це передбачено діючими міжнародними угодами, 
держави-учасниці не можуть відмовити суднам або літакам у вільній практиці з медико-санітар-
них міркувань; зокрема, їм не може бути відмовлено в посадці чи висадці, розвантаженні або 
завантаженні вантажу або майна, або ж у прийнятті на борт палива, води, продуктів харчування 
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і запасів. Держави-учасниці можуть поставити умовою надання вільної практики проведення 
інспекції та, якщо на борту виявлено джерело інфекції або контамінації, здійснення необхідної 
дезінфекції, деконтамінації, дезінсекції або дератизації або вжиття інших заходів, необхідних 
для попередження поширення інфекції або контамінації.

3.  У тих випадках, коли це практично можливо, і при дотриманні положень попереднього 
пункту, держава-учасниця дозволяє надати вільну практику по радіо чи за допомогою інших 
засобів зв’язку судну або літаку, якщо на основі інформації, отриманої від нього до прибуття, 
держава-учасниця вважає, що прибуття судна або літака не призведе до завезення або поширення 
хвороби.

4.  Капітани суден або командири літаків, або їх представники якомога раніше до прибуття 
в порт або аеропорт призначення повідомляють органам контролю порту або аеропорту про на-
явність будь-яких випадків захворювання, що вказують на хворобу інфекційного характеру, або 
про факти, що свідчать про ризик для здоров’я людей на борту, як тільки таке захворювання або 
ризик для здоров’я людей стають відомими капітану судна або командиру літака. Ця інформація 
повинна бути негайно передана компетентному органу порту або аеропорту. У термінових випад-
ках така інформація повинна передаватися відповідному органу порту або аеропорту безпосеред-
ньо капітаном судна або командиром літака.

5.  Наступні положення застосовуються в тому випадку, якщо підозрілий на зараження або 
заражений літак або судно з причин, не залежних від командира літака або капітана судна, здійс-
нює посадку в іншому аеропорту, ніж аеропорт, у якому цей літак повинен був здійснити посадку, 
або стає на якір в іншому порту, ніж порт, в якому це судно повинно було стати на якір:

(а)  командир літака або капітан судна, або інша уповноважена особа докладає усіх 
зусиль до того, щоб без зволікання зв’язатися з найближчим компетентним ор-
ганом;

(b) як тільки цей компетентний орган буде поінформований про проведену по-
садку, він може застосувати медико-санітарні заходи, рекомендовані ВООЗ, чи 
інші медико-санітарні заходи, передбачені цими Правилами;

(с)  якщо тільки це не потрібно для надзвичайних цілей або для зв’язку з компе-
тентним органом, жодна особа, яка здійснює поїздку на борту літака або судна, 
не повинна покидати довколишнє місце, і ніякий вантаж не повинен пересува-
тися з цього місця без дозволу компетентного органу; і

(d)  по завершенні виконання усіх заходів, запропонованих компетентним органом, 
літак або судно –  в тій мірі, у якій це стосується таких медико-санітарних за-
ходів, –  може слідувати в аеропорт або порт, в якому цей літак повинен був 
зробити посадку або це судно повинне було стати на якір, або, якщо в силу 
технічних причин вони не можуть цього зробити, –  в інший, що підходить для 
нього, аеропорт або порт.

6.  Незважаючи на положення цієї Статті, капітан судна або командир літака може вжити 
такі надзвичайні заходи, які необхідні для забезпечення здоров’я і безпеки пасажирів на борту. 
Він якнайшвидше повідомляє компетентному органу про будь-які заходи, вжиті на виконання 
цього пункту.

Стаття 29. Цивільні вантажні автомобілі, поїзди та автобуси в пунктах в’їзду

ВООЗ розробляє, в консультації з державами-учасницями, керівні принципи застосу-
вання медико-санітарних заходів до цивільних вантажних автомобілів, потягів та автобусів у  
пунктах в’їзду і переходу через наземні транспортні вузли.
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Глава III –  Спеціальні положення щодо осіб, які здійснюють поїздку

Стаття 30. Особи, що здійснюють поїздку і знаходяться під медичним спостереженням

За умови дотримання Статті 43 або як це допускається відповідними міжнародними 
угодами, особа, яка здійснює поїздку, з підозрою на зараження після прибуття взята під медич-
ний нагляд, може продовжити свою міжнародну поїздку, якщо, на думку держави-учасниці, дана 
особа не представляє неминучого ризику для здоров’я населення. Держава-учасниця інформує 
компетентний орган пункту в’їзду в місці призначення, якщо він відомий, про передбачуване 
прибуття цієї особи. Після прибуття особа, що здійснює поїздку, має звернутися до цього органу.

Стаття 31. Медико-санітарні заходи щодо в’їзду осіб, які здійснюють поїздку

1. Інвазивне медичне обстеження, вакцинація або інші профілактичні заходи не потрібні в якості 
умови для в’їзду будь-якої особи, що здійснює поїздку, на територію держави-учасниці, за винят-
ком того, що ці Правила, за умови дотримання Статей 32, 42 і 45, не позбавляють держави-учас-
ниці права вимагати проведення медичного обстеження, вакцинації або інших профілактичних 
заходів або довідки про вакцинацію або проведення інших профілактичних заходів:

(а)  у разі необхідності визначити наявність ризику для здоров’я населення;

(b) в якості умови в’їзду будь-яких осіб, що здійснюють поїздку і прагнуть отрима-
ти тимчасовий або постійний вид на проживання;

(с)  в якості умови в’їзду будь-яких осіб, що здійснюють поїздку, на підставі Статті 
43 або Додатків 6 і 7; або

(d)  які можуть здійснюватися на підставі Статті 23.

2.  Якщо особа, що здійснює поїздку, щодо якої держава-учасниця може вимагати прове-
дення медичного обстеження, вакцинації або інших профілактичних заходів відповідно до пунк-
ту 1 цієї Статті, не дає згоди на будь-який з таких заходів або відмовляється надати інформацію 
або документи, зазначені в пункті 1 (а) Статті 23, відповідна держава-учасниця може, за умови 
дотримання положень Статей 32, 42 і 45, відмовити у в’їзді цій особі. При наявності даних про 
неминучий ризик для здоров’я населення держава-учасниця відповідно до національного зако-
нодавства і в тій мірі, в якій це необхідно для встановлення контролю над таким ризиком, може 
змусити особу, що здійснює поїздку, піддатися або рекомендувати їй відповідно до пункту 3 
Статті 23 піддатися:

(а)  якомога менше інвазивному та інтрузивному медичному обстеженню, яке доз-
волить досягти мети охорони громадського здоров’я;

(b) вакцинації або іншим профілактичним заходам; або

(с)  додатково встановленим медико-санітарним заходам, які дозволяють запобігти 
або встановити контроль над поширенням хвороби, включаючи ізоляцію, ка-
рантин, або передати особу, що здійснює поїздку, під медичний нагляд.

Стаття 32. Поводження з особами, що здійснюють поїздку

При здійсненні медико-санітарних заходів згідно з цими Правилами держави-учасниці 
поводяться з особами, що здійснюють поїздку, з повагою їх гідності, з дотриманням прав люди-
ни та основних свобод і зводять до мінімуму дискомфорт або душевні страждання, пов’язані з 
такими заходами, включаючи:

(а)  ввічливе і шанобливе поводження з усіма особами, що здійснюють поїздку;
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(b) врахування гендерних, соціально-культурних, етнічних характеристик або ре-
лігіозних переконань осіб, що здійснюють поїздку; і

(с)  надання або забезпечення адекватних продуктів харчування і води, належних 
приміщень та одягу, охорони багажу та іншого майна, належного медичного 
лікування, необхідних засобів зв’язку, по можливості, зрозумілою їм мовою, 
та іншої належної допомоги для осіб, що здійснюють поїздку, які поміщені в 
карантин або піддані ізоляції, або медичним обстеженням, або іншим процеду-
рам з метою охорони громадського здоров’я.

Глава IV –  Спеціальні положення щодо товарів, контейнерів  
та зон завантаження контейнерів

Стаття 33. Транзитні товари

За умови дотримання Статті 43 або якщо це допускається відповідними міжнарод-
ними угодами, товари, за винятком живих тварин, що знаходяться в транзиті без наступного 
перевантаження, не повинні ставати об’єктом медико-санітарних заходів, передбачених цими 
Правилами, або затримуватися з метою охорони громадського здоров’я.

Стаття 34. Контейнери і зони завантаження контейнерів

1.  У тій мірі, в якій це здійсненно, держави-учасниці забезпечують, щоб відправники 
контейнерів використовували в міжнародних перевезеннях такі контейнери, в яких відсутні будь-
які джерела інфекції або контамінації, включаючи переносників і резервуари особливо під час 
упаковки.

2.  У тій мірі, в якій це здійсненно, держави-учасниці забезпечують, щоб у зонах заванта-
ження контейнерів були відсутні джерела інфекції або контамінації, включаючи переносників та 
резервуари.

3.  У тих випадках, коли, на думку держави-учасниці, об’єм міжнародних контейнерних 
перевезень є досить великим, компетентні органи вживають усі практично здійсненні заходи, 
відповідно до цих Правил, включаючи проведення інспекцій для оцінки санітарного стану зон 
завантаження контейнерів та самих контейнерів з метою забезпечення виконання зобов’язань, 
що містяться в цих Правилах.

4.  У зонах завантаження контейнерів мають бути в наявності, наскільки це практично 
можливо, засоби для інспекції й ізоляції контейнерів.

5.  Відправники та одержувачі контейнерів вживають усі можливі заходи для уникнення 
перехресної контамінації в тих випадках, коли застосовується багатократне завантаження кон-
тейнерів.
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ЧАСТИНА VI –  МЕДИКО-САНІТАРНІ ДОКУМЕНТИ

Стаття 35. Загальне правило

Ніякі медико-санітарні документи, окрім тих, що передбачені цими Правилами або 
рекомендаціями, випущеними ВООЗ, не вимагаються в ході міжнародних перевезень, за умови, 
що ця Стаття не застосовується до осіб, що здійснюють поїздку, які прагнуть отримати тим-
часовий або постійний вид на проживання, так само як вона не застосовується до вимог, що 
пред’являються до документації, яка стосується медико-санітарного стану товарів або вантажів 
у міжнародній торгівлі відповідно до застосовних міжнародних угод. Компетентний орган може 
зажадати від осіб, що здійснюють поїздку, заповнити бланки контактної інформації або інші опи-
тувальні листи про стан здоров’я за умови, що вони задовольняють вимогам, які викладені у 
Статті 23.

Стаття 36. Свідоцтво про вакцинацію або інші профілактичні заходи

1. Вакцинації та профілактичні заходи, застосовані до осіб, що здійснюють поїздку, на 
виконання цих Правил або рекомендацій, та свідоцтва, що стосуються їх, повинні відповідати 
положенням Додатка 6 та, в разі застосовності, Додатка 7 в частині конкретних хвороб.

2. Особі, яка здійснює поїздку та має свідоцтво про вакцинацію або інші профілактичні 
заходи, видане відповідно до Додатка 6, та, у разі застосовності Додатком 7, не може бути відмов-
лено у в’їзді внаслідок хвороби, яка вказана у свідоцтві, навіть якщо вона прибуває із зараженого 
району, за винятком випадку, коли компетентний орган має дані та/або факти, що піддаються 
перевірці, які свідчать про те, що вакцинація або інші заходи профілактики були неефективними.

Стаття 37. Морська медико-санітарна декларація

1. Капітан судна до прибуття в перший порт заходу на території держави-учасниці з’ясо-
вує медико-санітарний стан на борту судна і, за винятком випадків, коли дана держава-учасниця 
цього не вимагає, капітан, після прибуття або завчасно до прибуття судна, якщо воно оснащене 
відповідним устаткуванням і якщо держава-учасниця вимагає такого попереднього пред’явлен-
ня, заповнює і пред’являє компетентному органу цього порту Морську медико-санітарну декла-
рацію, яка має бути також підписана судовим лікарем, якщо він є на борту.

2.  Капітан судна або судовий лікар, якщо він є на борту, надає на вимогу компетентного 
органу будь-яку інформацію про медико-санітарний стан на борту за час міжнародної поїздки.

3.  Морська медико-санітарна декларація повинна відповідати зразку, наведеному у 
Додатку 8.

4.  Держава-учасниця може вирішити:

(a)  звільнити усі судна, що прибувають, від пред’явлення Морської медико-сані-
тарної декларації; чи

(b) зажадати пред’явлення Морської медико-санітарної декларації на основі відпо-
відної рекомендації, що стосується суден, які прибувають із заражених районів, 
або зажадати її пред’явлення від суден, які іншим чином можуть переносити 
інфекцію або контамінацію.

Держава-учасниця інформує операторів морського перевезення або їх представників 
про ці вимоги.
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Стаття 38. Медико-санітарна частина Генеральної декларації літака

1.  Під час польоту або після посадки літака в першому аеропорту на території держа-
ви-учасниці командир літака або представник командира літака, в міру своїх можливостей, за 
винятком випадків, коли держава-учасниця цього не вимагає, заповнює та пред’являє компетент-
ному органу цього аеропорту Медико-санітарну частину Генеральної декларації літака, яка по-
винна відповідати зразку, наведеному у Додатку 9.

2.  Командир літака або представник командира літака надає, на вимогу держави-учасни-
ці, будь-яку інформацію про медико-санітарний стан на борту за час міжнародної поїздки і про 
будь-який медико-санітарний захід, вжитий стосовно даного літака.

3.  Держава-учасниця може вирішити:

(a) звільнити усі літаки, що прибувають, від пред’явлення Медико-санітарної ча-
стини Генеральної декларації літака; чи

(b) зажадати пред’явлення Медико-санітарної частини Генеральної декларації на 
основі відповідної рекомендації стосовно літаків, що прибувають із заражених 
районів, або зажадати її пред’явлення від літака, який іншим чином може пере-
носити інфекцію або контамінацію.

Держава-учасниця інформує операторів літаків або їх представників про ці вимоги.

Стаття 39. Судові санітарні свідоцтва

1.  Максимальний термін дії Свідоцтва про звільнення судна від санітарного контролю і 
Свідоцтва про проходження судном санітарного контролю складає шість місяців.

Цей термін може бути продовжений на один місяць, якщо необхідна інспекція або заходи  
контролю не можуть бути виконані в порту.

2.  У разі ненадання дійсного Свідоцтва про звільнення судна від санітарного контролю 
або Свідоцтва про проходження судном санітарного контролю, або наявності відомостей про ви-
явлення на борту судна небезпеки для здоров’я населення держава-учасниця може здійснювати 
дії, передбачені пунктом 1 Статті 27.

3.  Свідоцтва, що згадуються в цій Статті, повинні відповідати зразку, наведеному у Додатку 3.

4.  В усіх випадках, коли це можливо, заходи контролю здійснюються на порожньому 
судні і при порожніх трюмах. На судні під баластом вони здійснюються до завантаження.

5.  У тих випадках, коли потрібно вжити заходи контролю, після їх задовільного завер-
шення компетентний орган видає Посвідчення про проходження судном санітарного контролю, 
в якому вказуються виявлені факти і вжиті заходи контролю.

6.  Компетентний орган може видати Свідоцтво про звільнення судна від санітарного 
контролю у будь-якому порту, вказаному відповідно до Статті 20, якщо він упевнився, що судно 
вільне від інфекції і контамінації, включаючи переносників і резервуари. Таке свідоцтво зазви-
чай видається тільки у тому випадку, якщо інспекція судна проводилася на порожньому судні та 
при порожніх трюмах або трюмах, заповнених тільки баластом або іншими матеріалами, харак-
тер і розміщення яких дозволили провести ретельну інспекцію трюмів.

7.  Якщо умови проведення заходів контролю такі, що, на думку компетентного органу 
порту, в якому виконується ця операція, задовільний результат не може бути досягнутий, цей 
компетентний орган робить про це запис у Свідоцтві про проходження судном санітарного 
контролю.



30

ЧАСТИНА VII –  ЗБОРИ

Стаття 40. Збори за медико-санітарні заходи, що стосуються осіб, які здійснюють поїздку

1.  За винятком осіб, що здійснюють поїздку, які прагнуть отримати тимчасовий або по-
стійний вид на проживання, і за умови дотримання пункту 2 цієї Статті держава-учасниця не 
стягує ніяких зборів на підставі цих Правил за такі заходи, що здійснюються з метою охорони 
здоров’я населення:

(a) будь-яке, передбачене цими Правилами, медичне обстеження або будь-яке до-
даткове обстеження, яке може бути передбачене даною державою-учасницею 
для визначення стану здоров’я обстежуваної особи, що здійснює поїздку;

(b) будь-яка вакцинація або інший профілактичний захід, вжитий після прибуття 
до особи, що здійснює поїздку, яка не є предметом опублікованої вимоги або є 
предметом вимоги, опублікованої менш ніж за 10 днів до застосування вакци-
нації або іншого профілактичного заходу;

(c) виконання відповідних вимог по ізоляції або карантину стосовно осіб, що здій-
снюють поїздку;

(d) будь-яке свідоцтво, видане особі, що здійснює поїздку, з вказівкою вжитих за-
ходів; чи

(е) будь-які медико-санітарні заходи, вжиті стосовно багажу, що супроводжує осо-
бу, яка здійснює поїздку.

2.  Держави-учасниці можуть стягувати збори за медико-санітарні заходи, інші, ніж ті, які 
вказані в пункті 1 цієї Статті, включаючи заходи, вжиті передусім в інтересах особи, що здійснює 
поїздку.

3.  У тих випадках, коли збори стягуються за вжиття таких медико-санітарних заходів 
до осіб, що здійснюють поїздку, відповідно до цих Правил, у кожній державі-учасниці має бути 
тільки один тариф на такі збори, і кожен збір повинен:

(а) відповідати цьому тарифу;

(b) не перевищувати фактичну вартість зробленої послуги; і

(c) стягуватися без зважання на ознаку громадянства або постійного або тимчасо-
вого місця проживання відповідної особи, що здійснює поїздку.

4.  Тариф і будь-які поправки до нього мають бути опубліковані принаймні за 10 днів до 
стягування передбачених зборів.

5.  Ніщо в цих Правилах не позбавляє державу-учасницю можливості вимагати відшкоду-
вання витрат, понесених у зв’язку із вжиттям медико-санітарних заходів, передбачених у пункті 
1 цієї Статті:

(a) в операторів або власників перевізних засобів стосовно їх службовців; чи

(b) у відповідних джерел страхування.

6.  Особам, що здійснюють поїздку, або операторам перевізних засобів ні при яких обста-
винах не може бути відмовлено у праві покинути територію держави-учасниці до сплати зборів, 
згаданих у пунктах 1 або 2 цієї Статті.
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Стаття 41. Збори, що стягуються з багажу, вантажів, контейнерів, перевізних засобів, 
товарів або поштових посилок

1.  У тих випадках, коли на підставі цих Правил збори стягуються за застосування меди-
ко-санітарних заходів до багажу, вантажів, контейнерів, перевізних засобів, товарів або пошто-
вих посилок, у кожній державі-учасниці має бути тільки один тариф для таких зборів, і кожен 
збір повинен:

(а) відповідати цьому тарифу;

(b) не перевищувати фактичну вартість зробленої послуги; і

(с) стягуватися без зважання на ознаку державної приналежності, прапора, реє-
страції відповідних вантажів, багажу, контейнерів, перевізних засобів, товарів 
чи поштових посилок або володіння ними. Зокрема, не повинно бути ніяких 
відмінностей між національним та іноземним багажем, вантажами, контейне-
рами, транспортними засобами, товарами або поштовими посилками.

2.  Тариф і будь-які поправки до нього мають бути опубліковані принаймні за 10 днів до 
стягування передбачених зборів.



32

ЧАСТИНА VIII –  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 42. Застосування медико-санітарних заходів

Медико-санітарні заходи, що здійснюються на виконання цих Правил, починаються та 
завершуються без затримок та застосовуються на транспарентній і недискримінаційній основі.

Стаття 43. Додаткові медико-санітарні заходи

1. Ці Правила не перешкоджають державам-учасницям вживати медико-санітарні заходи 
відповідно до свого національного законодавства в цій області та зобов’язань по міжнародному 
праву у відповідь на конкретні ризики для здоров’я населення чи надзвичайні ситуації в галузі 
охорони громадського здоров’я, що мають міжнародне значення, які:

(а) забезпечують той самий або більш високий рівень охорони здоров’я, ніж реко-
мендації ВООЗ; чи

(b) іншим чином заборонені відповідно до Статті 25, Статтею 26, пунктами 1 і 2 
Статті 28, Статтею 30, пунктом 1(с) Статті 31 і Статтею 33,

за умови, що такі заходи не суперечать іншим чином цим Правилам.

Такі заходи мають бути не більше обмежувальними для міжнародних перевезень і не 
більше інвазивними й інтрузивними для осіб, ніж наявні розумні альтернативи, які можуть забез-
печити належний рівень охорони здоров’я.

2.  Приймаючи рішення з приводу здійснення медико-санітарних заходів, згаданих у 
пункті 1 цієї Статті, або додаткових медико-санітарних заходів відповідно до пункту 2 Статті 23, 
пункту 1 Статті 27, пункту 2 Статті 28 і пункту 2(с) Статті 31, держави-учасниці приймають таке 
рішення на основі:

(а) наукових принципів;

(b) наявних наукових даних, що свідчать про ризик для здоров’я людей, або, якщо 
таких даних недостатньо, наявної інформації, у тому числі отриманої від ВООЗ 
або інших відповідних міжурядових організацій і міжнародних органів; і

(с) будь-яких конкретних вказівок або рекомендацій ВООЗ.

3.  Держава-учасниця, що вживає додаткові медико-санітарні заходи, згадані в пункті 1 
цієї Статті, які істотним чином порушують міжнародний рух, надає ВООЗ обґрунтування такого 
заходу з точки зору охорони громадського здоров’я та відповідну наукову інформацію. ВООЗ пе-
редає цю інформацію іншим державам-учасницям і обмінюється інформацією стосовно вжитих 
медико-санітарних заходів. Для цілей цієї Статті під істотним порушенням зазвичай мається на 
увазі відмова у в’їзді або відправленні осіб, що здійснюють міжнародну поїздку, багажу, ванта-
жів, контейнерів, перевізних засобів, товарів і таке інше більш ніж на 24 години.

4.  Після оцінки інформації, представленої на підставі пунктів 3 і 5 цієї Статті, та іншої 
відповідної інформації ВООЗ може запропонувати державі-учасниці переглянути питання про 
застосування цих заходів.

5.  Держава-учасниця, що вживає додаткові медико-санітарні заходи, вказані в пунктах 1 
і 2 цієї Статті, які істотним чином порушують міжнародний рух, інформує ВООЗ впродовж 48 
годин про вжиття таких заходів та дає їх обґрунтування з точки зору охорони здоров’я, якщо 
тільки на них не поширюється дія тимчасової або постійної рекомендації.
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6.  Держава-учасниця, що здійснює той або інший медико-санітарний захід на основі 
пункту 1 або 2 цієї Статті, переглядає такий захід впродовж трьох місяців з урахуванням реко-
мендацій ВООЗ і критеріїв, вказаних у пункті 2 цієї Статті.

7.  Без збитку для своїх прав, відповідно до Статті 56, будь-яка держава-учасниця, задіяна 
заходом, вжитим на підставі пункту 1 або 2 цієї Статті, може просити державу-учасницю, що 
здійснює такий захід, проконсультуватися з нею. Мета таких консультацій полягає в з’ясуванні 
наукової інформації і обґрунтуванні цього заходу з точки зору охорони громадського здоров’я та 
в пошуку взаємоприйнятного рішення.

8.  Положення цієї Статті можуть застосовуватися до здійснення заходів, що стосуються 
осіб, що здійснюють поїздку, які беруть участь у масових зборах.

Стаття 44. Співпраця і допомога

1.  Держави-учасниці беруть на себе зобов’язання співпрацювати, по мірі можливості, 
між собою у:

(а) виявленні й оцінці подій та у вжитті заходів у відповідь на події, як передбаче-
но цими Правилами;

(b) здійсненні або сприянні здійсненню технічної співпраці та матеріально-техніч-
ної підтримки, зокрема в розвитку, зміцненні та підтримці можливостей охоро-
ни громадського здоров’я, що передбачається цими Правилами;

(c) мобілізації фінансових ресурсів з метою сприяння здійсненню своїх обов’язків 
відповідно до цих Правил; і

(d)  розробці законів, що пропонуються, та інших юридичних і адміністративних 
положень для здійснення цих Правил.

2.  ВООЗ співпрацює, за наявності прохання, з державами-учасницями, по мірі можливо-
сті, в:

(а) аналізі й оцінці наявних у них можливостей у галузі охорони громадського здо-
ров’я, з тим щоб сприяти ефективному здійсненню цих Правил;

(b) здійсненні або сприянні здійсненню технічної співпраці та матеріально-техніч-
ної підтримки в інтересах держав-учасниць; і

(c) мобілізації фінансових ресурсів з метою надання країнам, що розвиваються, 
підтримки у створенні, зміцненні та підтримці можливостей, передбачених у 
Додатку 1.

3.  Співпраця, відповідно до цієї Статті, може здійснюватися численними каналами, 
включаючи двосторонні, за допомогою регіональних мереж і регіональних бюро ВООЗ, а також 
по лінії міжурядових організацій і міжнародних органів.

Стаття 45. Поводження з особистими даними

1.  Медико-санітарна інформація, зібрана або отримана державою-учасницею на основі 
цих Правил від іншої держави-учасниці або від ВООЗ, яка належить до ідентифікованої або 
такої, яка може бути ідентифікованою особою, повинна зберігатися в конфіденційному порядку 
і оброблятися анонімно відповідно до вимог національного законодавства.

2.  Незважаючи на положення пункту 1, держави-учасниці можуть розголошувати та об-
робляти особисті дані, коли це необхідно для цілей оцінки та усунення ризику для здоров’я на-
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селення, проте держави-учасниці, відповідно до національного законодавства, і ВООЗ повинні 
забезпечувати, щоб ці особисті дані:

(а) оброблялися на об’єктивній та правомірній основі і не піддавалися додатковій 
обробці таким чином, який був би несумісний із вказаною метою;

(b) були адекватними, відповідними і ненадмірними стосовно вказаної мети;

(c) були точними і, при необхідності, постійно оновлювалися; потрібно вживати 
усі розумні заходи до того, щоб забезпечити знищення або виправлення тих 
даних, які є неточними або неповними; і

(b) зберігалися не довше, ніж це необхідно.

3.  За наявності прохання, ВООЗ буде в тій мірі, в якій це практично здійсненно, надавати 
конкретній особі її особисті дані, про які йде мова в цій Статті, у зрозумілій формі, без непотріб-
них затримок або витрат і, при необхідності, давати можливість внесення виправлень.

Стаття 46, Перевезення і обробка біологічних речовин,  
реагентів і діагностичних матеріалів

Держави-учасниці сприяють, за умови дотримання національного законодавства і з 
урахуванням відповідних міжнародних керівних принципів, перевезенню, ввезенню, вивезенню, 
обробці і видаленню біологічних речовин і діагностичних зразків, реагентів та інших діагнос-
тичних матеріалів з метою перевірки та вжиття заходів у відповідь у галузі охорони громадського 
здоров’я відповідно до цих Правил.
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ЧАСТИНА IX –  СПИСОК ЕКСПЕРТІВ ПО МПОЗ,  
КОМІТЕТ З НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ І КОМІТЕТ З ОГЛЯДУ

Глава I –  Список експертів по МПОЗ

Стаття 47. Склад

Генеральний директор засновує список експертів, що складається з експертів в усіх 
відповідних галузях знань (іменований далі «Список експертів по МПОЗ»). При встановленні 
членського складу Списку експертів по МПОЗ Генеральний директор керується, якщо інше не 
передбачено цими Правилами, Положеннями ВООЗ про списки експертів-консультантів та комі-
тети експертів (іменованих далі «Положення ВООЗ про списки експертів-консультантів»). Крім 
того, Генеральний директор призначає по одному членові на прохання кожної держави-учасни-
ці, а у відповідних випадках, експертів, запропонованих зацікавленими міжурядовими органі-
заціями та регіональними організаціями економічної інтеграції. Зацікавлені держави-учасниці 
надають Генеральному директору інформацію про кваліфікацію та область роботи кожного з 
експертів, які пропонуються для включення до членського складу. Генеральний директор періо-
дично інформує держави-учасниці, відповідні міжурядові організації та регіональні організації 
економічної інтеграції про склад Списку експертів по МПОЗ.

Глава II –  Комітет з надзвичайної ситуації

Стаття 48. Повноваження та склад

1. Генеральний директор засновує Комітет з надзвичайної ситуації, який на його прохан-
ня висловлює думки з:

(a) питання про те, чи є ця подія надзвичайною ситуацією в галузі охорони громад-
ського здоров’я, що має міжнародне значення;

(b) завершення надзвичайної ситуації в галузі охорони громадського здоров’я, що 
має міжнародне значення; і

(c) запропонування видачі, зміни, продовження або припинення дії тимчасових 
рекомендацій.

2.  Комітет з надзвичайної ситуації складається з експертів, відібраних Генеральним ди-
ректором зі Списку експертів по МПОЗ та, у відповідних випадках, з інших списків експер-
тів-консультантів Організації. Генеральний директор визначає тривалість членства з метою за-
безпечити спадкоємність при розгляді конкретної події та її наслідків. Генеральний директор 
відбирає членів Комітету з надзвичайної ситуації на основі професійних знань та досвіду ро-
боти, потрібних для якої-небудь конкретної сесії, і з належним обліком принципів справедливої 
географічної належності. Принаймні один з членів Комітету має бути експертом, призначеним 
державою-учасницею, на території якої сталася подія.

3.  Генеральний директор може призначити за своєю ініціативою або на прохання 
Комітету з надзвичайної ситуації одного або більше технічних експертів для надання консульта-
тивної допомоги Комітету.

Стаття 49. Процедура

1. Генеральний директор скликає наради Комітету з надзвичайної ситуації, відбираючи 
до його складу ряд експертів з числа вказаних у пункті 2 Статті 48, відповідно до професійних 
знань та досвіду роботи в галузях, найбільшою мірою пов’язаних з конкретною подією, що від-
бувається. Для цілей даної Статті «наради» Комітету з надзвичайної ситуації можуть включати 
телеконференції, відеоконференції або сеанси електронного зв’язку.
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2. Генеральний директор повідомляє Комітету з надзвичайної ситуації порядок денний 
та надає будь-яку відповідну інформацію, що стосується конкретної події, в тому числі інформа-
цію, представлену державами-членами, а також будь-яку тимчасову рекомендацію, яку він про-
понує зробити.

3. Комітет з надзвичайної ситуації обирає свого Голову і готує після кожної наради ко-
роткий звіт про роботу і обговорення, що відбулися, включаючи консультативний висновок по 
рекомендаціях.

4. Генеральний директор пропонує державі-учасниці, на території якої виникає ця подія, 
представити свої думки Комітету з надзвичайної ситуації. З цією метою Генеральний директор 
настільки завчасно, наскільки це необхідно, повідомляє її про дати та порядок денний наради 
Комітету з надзвичайної ситуації. Проте відповідна держава-учасниця не може просити про від-
строчення наради Комітету з надзвичайної ситуації з метою представлення на ній своїх думок.

5. Думки Комітету з надзвичайної ситуації передаються Генеральному директору на роз-
гляд. Генеральний директор приймає остаточне рішення з цих питань.

6. Генеральний директор повідомляє держави-учасниці про оголошення та припинення 
надзвичайної ситуації в галузі охорони громадського здоров’я, що має міжнародне значення, про 
будь-який медико-санітарний захід, вжитий відповідною державою-учасницею, про будь-яку 
тимчасову рекомендацію, а також про зміну, продовження та припинення дії таких рекомендацій 
разом з думками Комітету з надзвичайної ситуації. Генеральний директор інформує операторів 
транспортних засобів за посередництва держав-учасниць та відповідних міжнародних установ 
про такі тимчасові рекомендації, в тому числі про їх зміну, продовження або припинення дії. 
Генеральний директор може згодом зробити таку інформацію та рекомендації доступною для 
широкої громадськості в цілому.

7. Держави-учасниці, на території яких відбувається ця подія, можуть запропонувати 
Генеральному директорові оголосити про завершення надзвичайної ситуації в галузі охорони 
громадського здоров’я, що має міжнародне значення, та/або про припинення дії тимчасових ре-
комендацій і можуть представити Комітету з надзвичайної ситуації відповідні матеріали.

Глава III –  Комітет з огляду

Стаття 50 Повноваження та склад

1. Генеральний директор засновує Комітет з огляду, функції якого є такими:

(a) готувати технічні рекомендації Генеральному директору стосовно поправок до 
цих Правил;

(b) надавати технічну консультативну допомогу Генеральному директору стосовно 
постійних рекомендацій, а також будь-яких змін або припинення їх дії;

(c) надавати технічну консультативну допомогу Генеральному директору з 
будь-якого питання, яке він йому направляє, стосовно функціонування цих 
Правил.

2. Комітет з огляду вважається комітетом експертів та підкорюється Положенням ВООЗ 
про Списки експертів-консультантів та комітети експертів, якщо в цій Статті не передбачено 
інше.

3. Члени Комітету з огляду відбираються і призначаються Генеральним директором з 
числа осіб, включених у Список експертів-консультантів по МПОЗ і, у відповідних випадках, в 
інші списки експертів-консультантів Організації.
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4. Генеральний директор встановлює число членів Комітету, яких необхідно запросити 
на нараду Комітету з огляду, визначає дату та тривалість її проведення і скликає нараду цього 
Комітету.

5. Генеральний директор призначає членів Комітету з огляду на період роботи лише од-
нієї сесії.

6. Генеральний директор відбирає членів Комітету з огляду на основі принципів справед-
ливої географічної належності, гендерного балансу, балансу експертів з розвинених та країн, що 
розвиваються, належності різних тенденцій наукової думки, підходів та практичного досвіду в 
різних частинах світу, а також відповідного міждисциплінарного балансу.

Стаття 51. Ведення справ

1. Рішення Комітету з огляду приймаються більшістю присутніх членів, що беруть 
участь у голосуванні.

2. Генеральний директор пропонує державам-членам, Організації Об’єднаних Націй та її 
спеціалізованим установам, а також іншим відповідним міжурядовим організаціям або неурядо-
вим організаціям, що встановили офіційні стосунки з ВООЗ, призначити представників для уча-
сті в сесіях Комітету. Такі представники можуть представляти меморандуми і, з відома Голови, 
робити заяви по питаннях, що обговорюються. Вони не мають права голосу.

Стаття 52. Доповіді

1. По кожній сесії Комітет з огляду складає доповідь, в якій викладаються думки та ре-
комендації Комітету. Ця доповідь затверджується Комітетом з огляду до закінчення сесії. Його 
думки і рекомендації не створюють зобов’язань для Організації та формулюються як рекоменда-
ції Генеральному директору. Текст доповіді не може бути змінений без згоди Комітету.

2. Якщо Комітет з огляду не досяг одностайності у своїх висновках, будь-хто з його чле-
нів має право висловити свою особливу професійну думку в окремій або груповій доповіді, в 
якій вказуються причини, чому висловлюється інша думка, і яка є частиною доповіді Комітету.

3. Доповідь Комітету з огляду представляється Генеральному директору, який передає 
думки та рекомендації цього Комітету Асамблеї охорони здоров’я або Виконавчому комітету для 
розгляду та вжиття заходів.

Стаття 53. Процедури, що стосуються постійних рекомендацій

Якщо Генеральний директор вважає, що постійна рекомендація потрібна та відповідає 
конкретному ризику для здоров’я населення, він звертається до Комітету з огляду для з’ясування 
його думки. Окрім відповідних пунктів Статей 50–52, застосовуються такі положення:

(a) пропозиції про постійні рекомендації, їх зміну або припинення їх дії можуть 
бути представлені Комітету з огляду Генеральним директором або через 
Генерального директора державами-учасницями;

(b) будь-яка держава-учасниця може представити відповідну інформацію на роз-
гляд Комітету з огляду;

(c) Генеральний директор може запропонувати будь-якій державі-учасниці,  
міжурядовій організації або неурядовій організації, що встановила офіційні 
відносини з ВООЗ, надати в розпорядження Комітету з огляду наявну інфор-
мацію, що стосується предмета запропонованої постійної рекомендації, як це 
вказано Комітетом з огляду;
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(b) Генеральний директор може призначити, за пропозицією Комітету з огляду або 
за своєю ініціативою, одного або більше технічних експертів для надання реко-
мендацій Комітету з огляду. Такі експерти не мають права голосу;

(e) будь-яка доповідь, що містить думки і рекомендації Комітету з огляду стосовно 
постійних рекомендацій, представляється Генеральному директору для розгля-
ду та ухвалення рішення. Генеральний директор передає думки та рекомендації 
Комітету з огляду Асамблеї охорони здоров’я;

(f) Генеральний директор передає державам-учасницям будь-яку постійну реко-
мендацію, а також будь-які зміни або інформацію про припинення її дії разом з 
думками Комітету з огляду;

(g) постійні рекомендації представляються Генеральним директором наступній се-
сії Асамблеї охорони здоров’я для їх розгляду.
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ЧАСТИНА X –  ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 54. Звітність та огляд

1. Держави-учасниці та Генеральний директор представляють Асамблеї охорони здо-
ров’я доповіді про здійснення цих Правил, як це визначить Асамблея охорони здоров’я.

2. Асамблея охорони здоров’я проводить на періодичній основі огляд функціонування 
цих Правил. З цією метою вона може просити через Генерального директора думку Комітету з 
огляду. Перший такий огляд проводиться не пізніше, ніж через п’ять років після набуття чинно-
сті цих Правил.

3. ВООЗ періодично проводить дослідження з метою огляду та оцінки функціонування 
Додатка 2. Перший такий огляд починається не пізніше, ніж через рік після набуття чинності цих 
Правил. Результати таких оглядів представляються у відповідних випадках на розгляд Асамблеї 
охорони здоров’я.

Стаття 55. Поправки

1. Поправки до цих Правил можуть бути запропоновані будь-якою державою-учасницею 
або Генеральним директором. Такі пропозиції по поправках представляються Асамблеї охорони 
здоров’я на розгляд.

2. Текст будь-якої запропонованої поправки передається Генеральним директором усім 
державам-учасницям не пізніше, ніж за чотири місяці до сесії Асамблеї охорони здоров’я, на якій 
пропонується її розглянути.

3.  Поправки до цих Правил, прийняті Асамблеєю охорони здоров’я відповідно до цієї 
Статті, набувають чинності для усіх держав-учасниць на однакових умовах і з тими самими 
правами та зобов’язаннями, які передбачені Статтею 22, Статутом ВООЗ і Статтями 59–64 цих 
Правил.

Стаття 56. Врегулювання суперечок

1. У разі суперечки між двома або більше державами-учасницями стосовно тлума-
чення або застосування цих Правил відповідні держави-учасниці прагнуть врегулювати супе-
речку в першу чергу шляхом переговорів або за допомогою будь-яких інших методів мирного 
врегулювання на власний вибір, включаючи добрі послуги, посередництво або примирення. 
Неможливість досягти згоди не знімає із сторін у суперечці відповідальності за майбутній пошук 
способів її врегулювання.

2. У тому випадку, якщо суперечку не вдається врегулювати за допомогою засобів, 
вказаних у пункті 1 цієї Статті, відповідні держави-учасниці можуть прийняти рішення пере-
дати суперечку на розгляд Генеральному директору, який робить усі можливі зусилля для її  
врегулювання.

3. Держава-учасниця може у будь-який час направити Генеральному директору письмову 
заяву про те, що по усіх суперечках, що стосуються тлумачення або застосування цих Правил, 
стороною яких вона є, або по будь-якій конкретній суперечці, що стосується будь-якої іншої 
держави-учасниці, що узяла на себе таке саме зобов’язання, вона приймає арбітраж як обов’язко-
вий. Арбітраж проводиться відповідно до Факультативних правил Постійного арбітражного суду 
стосовно арбітражних суперечок між двома державами, що застосовується на той час, коли вида-
ється прохання про арбітраж. Держави-учасниці, які погодилися прийняти арбітраж як обов’яз-
ковий, визнають арбітражне рішення обов’язковим до виконання та остаточним. Генеральний 
директор відповідним чином інформує Асамблею охорони здоров’я про таку згоду.
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4. Ніщо в цих Правилах не перешкоджає здійсненню прав держав-учасниць відповідно 
до будь-яких міжнародних угод, в яких вони можуть брати участь і вдатися до механізмів врегу-
лювання суперечок, прийнятих іншими міжурядовими організаціями або створених на підставі 
будь-якої міжнародної угоди.

5. У разі суперечки між ВООЗ та однією або більше з держав-учасниць із приводу тлума-
чення або застосування цих Правил питання передається на розгляд Асамблеї охорони здоров’я.

Стаття 57. Зв’язок з іншими міжнародними угодами

1. Держави-учасниці визнають, що МПОЗ та інші відповідні міжнародні угоди повинні 
тлумачитися як сумісні. Положення МПОЗ не зачіпають права та зобов’язання будь-якої держа-
ви-учасниці, що витікають з інших міжнародних угод.

2. За умови дотримання пункту 1 цієї Статті ніщо в цих Правилах не перешкоджає дер-
жавам-учасницям, що мають певні загальні інтереси у зв’язку з їх медико-санітарними, геогра-
фічними, соціальними або економічними умовами, укладати спеціальні договори або угоди з 
тим, щоб сприяти застосуванню цих Правил, і, зокрема, стосовно:

(а) прямого та швидкого обміну інформацією в галузі охорони громадського здо-
ров’я між сусідніми територіями різних держав;

(b) медико-санітарних заходів, що підлягають застосуванню до міжнародних при-
бережних перевезень та міжнародних перевезень водними шляхами, в межах їх 
юрисдикції;

(c) медико-санітарних заходів, що підлягають застосуванню на суміжних терито-
ріях різних держав на їх спільному кордоні;

(b) домовленостей про перевезення заражених осіб або заражених людських за-
лишків транспортними засобами, спеціально пристосованими для цієї мети; і

(е) дератизації, дезінсекції, дезінфекції, деконтамінації або інших видів обробки, 
призначених для позбавлення товарів від хвороботворних агентів.

3. Без збитку для своїх зобов’язань відповідно до цих Правил держави-учасниці, які є 
членами якої-небудь регіональної організації економічної інтеграції, у своїх взаємовідносинах 
застосовують загальні правила, що діють у цій регіональній організації економічної інтеграції.

Стаття 58. Міжнародні санітарні угоди та правила

1. Ці Правила, за умови дотримання Статті 62 і за винятками, передбаченими нижче, 
замінюють як у відносинах між державами, що зобов’язалися дотримуватися цих Правил, так і 
у відносинах між цими державами та ВООЗ, положення існуючих міжнародних санітарних угод 
та правил:

(a) Міжнародної санітарної конвенції, підписаної в Парижі 21 червня 1926 р.;

(b) Міжнародної санітарної конвенції про повітряні сполучення, підписаної в Гаазі 
12 квітня 1933 р.;

(c) Міжнародної угоди про відміну санітарних свідоцтв, підписаної в Парижі 
22 грудня 1934 р.;

(b) Міжнародної угоди про відміну консульських віз на санітарних свідоцтвах, під-
писаної в Парижі 22 грудня 1934 р.;
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(e) Конвенції, що змінює Міжнародну санітарну конвенцію від 21 червня 1926 р.,  
підписаної в Парижі 31 жовтня 1938 р.;

(f) Міжнародної санітарної конвенції 1944 р., що змінює Міжнародну санітар-
ну конвенцію від 21 червня 1926 р., відкритої для підписання у Вашингтоні 
15 грудня 1944 р.;

(g) Міжнародної санітарної конвенції про повітряні сполучення 1944 р., яка зміни-
ла Міжнародну санітарну конвенцію від 12 квітня 1933 р., відкритої для підпи-
сання у Вашингтоні 15 грудня 1944 р.;

(h) підписаного у Вашингтоні Протоколу від 23 квітня 1946 р. про пролонгацію 
Міжнародної санітарної конвенції 1944 р.;

(i) підписаного у Вашингтоні Протоколу від 23 квітня 1946 р. про пролонгацію 
Міжнародної санітарної конвенції про повітряні сполучення 1944 р.;

(j) Міжнародних санітарних правил 1951 р. та додаткових правил 1955 р., 1956 р., 
1960 р., 1963 р. та 1965 р.; і

(k) Міжнародних правил охорони здоров’я 1969 р. і поправок, внесених в 1973 та 
1981 роках.

2. Панамериканський санітарний кодекс, підписаний в Гавані 14 листопада 1924 р., зали-
шається чинним, за винятком Статей 2, 9, 10, 11, 16–53 включно, 61 та 62, до яких застосовується 
відповідна частина пункту 1 цієї Статті.

Стаття 59. Набуття чинності; період для відхилення або застережень

1. Період, передбачений на виконання Статті 22 Статуту ВООЗ для відхилення цих 
Правил або поправок до них або для представлення застережень до Правил або поправок до них, 
складає 18 місяців з дати повідомлення Генеральним директором про прийняття цих Правил або 
поправки до цих Правил Асамблеєю охорони здоров’я. Будь-яке відхилення або будь-яке засте-
реження, отримані Генеральним директором після закінчення цього періоду, є недійсними.

2. Ці Правила набувають чинності через 24 місяці після дати повідомлення, згаданої в 
пункті 1 цієї Статті, за винятком:

(a) держави, яка відхилила ці Правила або поправку до них відповідно до Статті 
61;

(b) держави, що висловила застереження, для якої ці Правила набувають чинності, 
як вказано у Статті 62;

(c) держави, яка стає членом ВООЗ після дати повідомлення Генеральним дирек-
тором, згаданої в пункті 1 цієї Статті, і яка ще не є учасницею цих Правил, для 
якої Правила набувають чинності, як передбачено у Статті 60; і

(b) держави, що не є членом ВООЗ, яка приймає ці Правила і для якої вони набува-
ють чинності відповідно до пункту 1 Статті 64.

3. Якщо держава не може повністю погоджувати свої внутрішні законодавчі та адміні-
стративні механізми із цими Правилами впродовж періоду, вказаного в пункті 2 даної Статті, ця 
держава направляє Генеральному директору впродовж періоду, вказаного в пункті 1 цієї Статті, 
відповідну заяву із приводу питань, що залишилися та підлягають узгодженню, і погоджує їх не 
пізніше, ніж через 12 місяців після набуття чинності цих Правил для цієї держави.
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Стаття 60. Нові держави –  члени ВООЗ

Будь-яка держава, яка стає членом ВООЗ після дати повідомлення Генеральним директором, зга-
даної в пункті 1 Статті 59, і яка ще не є учасником цих Правил, може направити повідомлення 
про відхилення цих Правил або про будь-які застереження до них впродовж дванадцяти місяців 
з дати повідомлення Генеральним директором цієї держави після її прийняття в члени ВООЗ. За 
відсутності відхилення ці Правила набувають чинності для цієї держави, відповідно до положень 
Статей 62 і 63, по закінченні цього періоду. Ці Правила ні в якому разі не набувають чинності 
для вказаної держави раніше, ніж через 24 місяці після дати повідомлення, вказаної в пункті 1 
Статті 59.

Стаття 61. Відхилення

Якщо яка-небудь держава повідомляє Генерального директора про відхилення нею цих Правил 
або будь-якої поправки до них впродовж періоду, вказаного в пункті 1 Статті 59, ці Правила або 
відповідна поправка не набувають чинності для цієї держави. Будь-яка міжнародна санітарна 
угода або будь-які правила, зазначені у Статті 58, учасницею яких така держава вже є, залиша-
ються чинними в тому ступені, в якому це стосується такої держави.

Стаття 62. Застереження

1. Держави можуть робити застереження до цих Правил відповідно до даної Статті. Такі 
застереження не мають бути несумісними з предметом та метою цих Правил.

2. Повідомлення про застереження до цих Правил спрямовується Генеральному дирек-
тору відповідно до пункту 1 Статті 59 та до Статті 60, пункту 1 Статті 63 або пункту 1 Статті 
64, зважаючи на обставини. Держава, що не є членом ВООЗ, повідомляє Генерального дирек-
тора про будь-яке застереження одночасно зі своїм повідомленням про прийняття цих Правил. 
Держави, що формулюють застереження, повинні повідомити Генеральному директору підстави 
для цих застережень.

3. Часткове відхилення цих Правил вважається застереженням.

4. Генеральний директор, відповідно до пункту 2 Статті 65, повідомляє про кожне засте-
реження, отримане відповідно до пункту 2 цієї Статті. Генеральний директор:

(а) якщо застереження зроблено до набуття чинності цих Правил, просить ті дер-
жави-члени, які не відхилили ці Правила, повідомити його протягом шести мі-
сяців про будь-яке заперечення проти цього застереження, або

(b) якщо застереження зроблено після набуття чинності цих Правил, просить дер-
жави-учасниці повідомити його впродовж шести місяців про будь-яке запере-
чення проти цього застереження.

Держави, що заперечують проти застереження, повинні повідомити Генеральному директору 
причини цього заперечення.

5. Після цього періоду Генеральний директор повідомляє усі держави-учасниці про 
отримані ним заперечення проти застережень. Якщо тільки після закінчення шести місяців з 
дати повідомлення, згаданої в пункті 4 цієї Статті, одна третина держав, згаданих у пункті 4 
даної Статті, не заперечують проти застереження, воно вважається прийнятим, і ці Правила на-
бувають чинності для держави, що зробила застереження, враховуючи це застереження.

6. Якщо принаймні одна третина держав, згаданих у пункті 4 даної Статті, заперечують 
проти застереження після закінчення шести місяців з дати повідомлення, згаданої в пункті 4 
даної Статті, Генеральний директор повідомляє державу, що зробила застереження, з тим щоб 
вона розглянула можливість зняття застереження впродовж трьох місяців з дати повідомлення 
Генеральним директором.



43

7. Держава, що зробила застереження, продовжує виконувати будь-які зобов’язання по 
суті застереження, які вона прийняла на себе по будь-яких міжнародних санітарних угодах або 
правилах, зазначених у Статті 58.

8. Якщо держава, що зробила застереження, не знімає це застереження впродовж 
трьох місяців з дати повідомлення Генерального директора, згаданої в пункті 6 даної Статті, 
Генеральний директор просить думку Комітету з огляду, якщо держава, що зробила застережен-
ня, направила таке прохання. Комітет з огляду, якнайскоріше та відповідно до Статті 50, дає ре-
комендацію Генеральному директору стосовно практичної дії застереження на функціонування 
цих Правил.

9. Генеральний директор представляє застереження і, у відповідному випадку, думки 
Комітету з огляду на розгляд Асамблеї охорони здоров’я. Якщо Асамблея охорони здоров’я біль-
шістю голосів заперечує проти застереження на тій основі, що воно несумісне з предметом та 
метою цих Правил, застереження не приймається, і ці Правила вступають в силу для держави, 
що зробила застереження, тільки після зняття нею свого застереження відповідно до Статті 63. 
Якщо Асамблея охорони здоров’я приймає це застереження, ці Правила набувають чинності для 
держави, що зробила застереження, з урахуванням цього застереження.

Стаття 63. Відкликання відхилення та застереження

1. Відхилення, зроблене згідно із Статтею 61, може бути у будь-який час відкликане дер-
жавою шляхом повідомлення Генерального директора. У таких випадках ці Правила набувають 
чинності для цієї держави після отримання Генеральним директором такого повідомлення якщо 
тільки ця держава при відкликанні відхилення не робить застереження, у разі чого ці Правила 
набувають чинності, як це передбачено в Статті 62. Ці Правила ні в якому разі не набувають 
чинності для вказаної держави раніше, ніж через 24 місяці після дати повідомлення, вказаної в 
пункті 1 Статті 59.

2. Будь-яке застереження може бути у будь-який час відкликане повністю або частково 
відповідною державою-учасницею шляхом повідомлення Генерального директора. У таких ви-
падках відкликання набуває чинності з дати отримання повідомлення Генеральним директором.

Стаття 64. Держави, що не є членами ВООЗ

1. Будь-яка держава, що не є членом ВООЗ, яка є учасницею будь-якої міжнародної сані-
тарної угоди або правил, зазначених у Статті 58, або яка повідомлена Генеральним директором 
про затвердження цих Правил Асамблеєю охорони здоров’я, може стати учасницею цих Правил, 
направивши Генеральному директору повідомлення про їх прийняття, і, за умови дотримання 
положень Статті 62, таке прийняття набуває чинності з дати набуття чинності цих Правил, або, 
якщо повідомлення про прийняття Правил надходило після цієї дати, через три місяці після от-
римання Генеральним директором повідомлення про прийняття цих Правил.

2. Будь-яка держава, що не є членом ВООЗ, яка стала учасницею цих Правил, може у 
будь-який час відмовитися від своєї участі в цих Правилах, направивши Генеральному дирек-
тору повідомлення, яке набуває чинності після закінчення шести місяців з дня отримання пові-
домлення Генеральним директором. Держава, що відмовилася від своєї участі у цих Правилах, 
поновлює з цієї дати застосування положень будь-яких із зазначених у Статті 58 міжнародних 
санітарних угод або правил, учасницею яких вона була раніше.

Стаття 65. Повідомлення, що направляються Генеральним директором

1. Генеральний директор повідомляє усі держави-члени та асоційовані члени, а також 
інших учасників будь-якої міжнародної санітарної угоди або правил, зазначених у Статті 58, про 
прийняття Асамблеєю охорони здоров’я цих Правил.
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2. Генеральний директор повідомляє також ці держави, а також будь-яку іншу державу, 
яка стала учасницею цих Правил або будь-якої поправки до цих Правил, про будь-яке повідом-
лення, отримане ВООЗ відповідно до Статей 60–64, і про будь-яке рішення, прийняте Асамблеєю 
охорони здоров’я відповідно до Статті 62.

Стаття 66. Автентичні тексти

1. Тексти цих Правил англійською, арабською, іспанською, китайською, російською, 
українською і французькою мовами є однаково автентичними. Оригінали текстів цих Правил 
зберігаються у ВООЗ.

2. Генеральний директор направляє разом з повідомленням, вказаним у пункті 1 Статті 
59, завірені копії цих Правил усім державам-членам і асоційованим членам, а також іншим учас-
никам будь-яких міжнародних санітарних угод або правил, зазначених у Статті 58.

3. Після набуття чинності цих Правил Генеральний директор передає їх завірені копії 
Генеральному секретареві Організації Об’єднаних Націй для реєстрації відповідно до Статті 102 
Статуту Організації Об’єднаних Націй.



45

ДОДАТОК 1

А. ВИМОГИ ДО ОСНОВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ  
У ГАЛУЗІ ЕПІДНАГЛЯДУ І ЗАХОДІВ У ВІДПОВІДЬ

1. Держави-учасниці використовують існуючі національні структури та ресурси для за-
доволення вимог стосовно своїх основних можливостей згідно з цими Правилами, у тому числі 
щодо:

(а) своєї роботи з епіднагляду, звітності, повідомлення, перевірки, заходів у відпо-
відь і співпраці; і

(b) своєї роботи, що стосується призначених аеропортів, портів і наземних тран-
спортних вузлів.

2. Кожна держава-учасниця впродовж двох років після набуття чинності цих Правил для 
цієї держави-учасниці здійснює оцінку можливостей національних структур та ресурсів для за-
доволення мінімальних вимог, що наведені в даному Додатку. За результатами цієї оцінки держа-
ви-учасниці розробляють та здійснюють плани дій, які спрямовані на забезпечення та реалізацію 
цих основних можливостей на їх територіях, як вказано в пункті 1 Статті 5 і пункті 1 Статті 13.

3. Держави-учасниці та ВООЗ підтримують процеси оцінки, планування та здійснення 
відповідно до цього Додатка.

4. На місцевому громадському рівні і/або на першому рівні заходів у відповідь охорони 
громадського здоров’я

Можливості:

(а) виявляти події, пов’язані з випадками захворювання або смерті, що перевищує 
передбачувані рівні для конкретного часу та місця в усіх районах на території 
держави-учасниці; і

(b) негайно надавати усю наявну важливу інформацію на відповідний рівень захо-
дів у відповідь охорони здоров’я. На громадському рівні доповіді надавати міс-
цевим медико-санітарним установам або відповідним співробітникам охорони 
здоров’я на місцевому рівні. На першому рівні заходів у відповідь охорони гро-
мадського здоров’я доповіді надаються на проміжний або національний рівень 
заходів у відповідь, залежно від організаційної структури. Для цілей даного 
Додатка до важливої інформації належить таке: клінічні описи, лабораторні 
результати, джерела і види ризику, кількість випадків захворювання і смерті 
людей, умови, що впливають на поширення хвороби, і вжиті медико-санітарні 
заходи; і

(с) негайно здійснювати попередні заходи контролю.

5. На проміжному рівні заходів у відповідь охорони громадського здоров’я

Можливості:

(а) підтверджувати положення, обумовлене подіями, про які надійшли повідом-
лення, і підтримувати або здійснювати додаткові заходи контролю; і

(b) негайно здійснити оцінку подій, про які надійшли повідомлення, і, якщо вони 
мають невідкладний характер, направляти усю важливу інформацію на націо-
нальний рівень. Для цілей цього Додатка критерії подій, що мають невідклад-
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ний характер, включають серйозну дію на здоров’я людей і/або незвичайний 
або неочікуваний характер з високим потенціалом поширення.

6. На національному рівні

Оцінка і повідомлення. Можливості:

(а) давати оцінку усіх повідомлень про невідкладні події впродовж сорока восьми 
годин; і

(b) негайно повідомляти ВООЗ через Національного координатора по МПОЗ, 
якщо оцінка свідчить про те, що подія підлягає повідомленню відповід-
но до пункту 1 Статті 6 та Додатка 2, і поінформувати ВООЗ відповідно до  
Статті 7 та пункту 2 Статті 9.

Заходи у відповідь охорони громадського здоров’я. Можливості:

(а) швидко визначати заходи контролю, необхідні для попередження внутрішнього 
та міжнародного поширення;

(b) надавати підтримку за допомогою фахівців, лабораторного аналізу зразків 
(в країні або за допомогою співпрацюючих центрів), а також надавати матері-
ально-технічну допомогу (наприклад, устаткування, предмети постачання та 
транспорт);

(c) надавати, у разі потреби, допомогу на місці з метою сприяння місцевим розслі-
дуванням;

(d) забезпечувати прямий оперативний зв’язок із старшими посадовцями системи 
охорони здоров’я та іншими посадовцями для негайного затвердження здійс-
нення заходів стримування та контролю;

(e) забезпечувати прямий зв’язок з іншими відповідними державними міністер-
ствами;

(f) забезпечувати за допомогою найефективніших наявних комунікаційних засо-
бів швидкий зв’язок з лікарнями, клініками, аеропортами, портами, наземними 
транспортними вузлами, лабораторіями й іншими ключовими оперативними 
районами для поширення інформації та рекомендацій, отриманих від ВООЗ, 
стосовно подій, що відбуваються на власній території держави-учасниці та на 
територіях інших держав-учасниць;

(g) розробляти, вводити в дію та підтримувати виконання національного плану дій 
у відповідь на надзвичайну ситуацію в галузі охорони громадського здоров’я, 
включаючи формування груп у складі представників різних галузей знань та 
секторів з метою вжиття заходів у відповідь на події, які можуть представляти 
собою надзвичайну ситуацію в галузі охорони громадського здоров’я, що має 
міжнародне значення; і

(h) забезпечувати виконання вищезгаданого на цілодобовій основі.
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В. ВИМОГИ ДО ОСНОВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ СТОСОВНО  
ПРИЗНАЧЕНИХ АЕРОПОРТІВ, ПОРТІВ І НАЗЕМНИХ  

ТРАНСПОРТНИХ ВУЗЛІВ

1. На постійній основі

Можливості:

(а) забезпечувати доступ до відповідної медичної служби, включаючи діагностич-
ні служби, розташовані так, щоб мати можливість швидко оцінити стан та на-
дати допомогу усім хворим особам, що здійснюють поїздку, а також доступ до 
відповідних співробітників, устаткування та приміщень;

(b) забезпечувати доступ до устаткування та відповідного персоналу для тран-
спортування хворих осіб, що здійснюють поїздку, у відповідну медичну уста-
нову;

(c) забезпечувати підготовлений персонал для інспекції транспортних засобів;

(d) забезпечувати безпечні умови для осіб, що здійснюють поїздку, які використо-
вують наявні в пункті в’їзду засоби, включаючи засоби постачання питної 
води, пункти живлення, бортові засоби громадського харчування, громадські 
туалети, відповідні служби видалення твердих та рідких відходів та інші зони 
потенційного ризику, шляхом здійснення, при необхідності, програм інспекції; 
і

(e) забезпечувати, наскільки це практично можливо, наявність програми та підго-
товку персоналу для боротьби з переносниками хвороб у пунктах в’їзду та в 
безпосередній близькості до них.

2. Для вжиття заходів у відповідь на події, які можуть призводити до надзвичайної ситу-
ації в галузі охорони громадського здоров’я, що має міжнародне значення

Можливості:

(а) забезпечувати відповідні заходи у відповідь на надзвичайну ситуацію в галу-
зі охорони громадського здоров’я за допомогою розробки та виконання плану 
надзвичайних подій охорони громадського здоров’я, включаючи призначення 
координатора та контактних осіб для відповідних пунктів в’їзду, медико-сані-
тарних та інших установ та служб;

(b) забезпечувати оцінку і допомогу для заражених осіб, що здійснюють поїздку, 
або тварин, шляхом укладення угод з місцевими медичними та ветеринарними 
установами з метою ізоляції та лікування таких осіб або тварин та здійснення 
таких заходів підтримки, які можуть знадобитися;

(c) забезпечувати належний простір, відокремлений від інших осіб, що здійсню-
ють поїздку, для проведення опитування підозрілих на зараження або зараже-
них осіб;

(d) забезпечувати умови для оцінки і, за необхідності, карантину підозрілих на за-
раження осіб, що здійснюють поїздку, переважно в установах, перебуваючи за 
межами пункту в’їзду;
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(e) застосовувати рекомендовані заходи дезінсекції, дератизації, дезінфекції або 
деконтамінації або інші заходи для обробки транспортних засобів, контейнерів, 
вантажів, товарів, багажу або поштових відправлень, у тому числі, за необхід-
ності, в місцях, спеціального призначених та обладнаних для цієї мети;

(f) застосовувати заходи контролю на в’їзді або виїзді прибуваючих або відбуваю-
чих осіб, що здійснюють поїздку; і

(g) забезпечувати доступ до спеціально призначених засобів і підготовленого пер-
соналу, що має належні засоби індивідуального захисту, для транспортування 
осіб, що здійснюють поїздку, які можуть бути переносниками інфекції або кон-
тамінації.
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ДОДАТОК 2

СХЕМА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ДЛЯ ОЦІНКИ ТА СПОВІЩЕННЯ ПРО ПОДІЇ, ЯКІ 
МОЖУТЬ ЯВЛЯТИ СОБОЮ НАДЗВИЧАЙНУ СИТУАЦІЮ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ 

ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я, ЩО МАЄ МІЖНАРОДНЕ ЗНАЧЕННЯ

1 Відповідно до визначення ВООЗ.
2  Список хвороб використовується тільки для цілей цих Правил.
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ДОДАТОК 2 
 

СХЕМА УХВАЛЕННЯ РІШЕНЬ ДЛЯ ОЦІНКИ ТА СПОВІЩЕННЯ ПРО 
ПОДІЇ, ЯКІ МОЖУТЬ ПРЕДСТАВЛЯТИ СОБОЮ НАДЗВИЧАЙНУ 
СИТУАЦІЮ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО  ЗДОРОВ’Я, 

ЩО МАЄ МІЖНАРОДНЕ ЗНАЧЕННЯ 

Події, виявлені національною системою епіднагляду (див. Додаток 1) 

___________________ 
1Відповідно до визначення ВООЗ. 
2Список хвороб використовується тільки для цілей цих Правил. 

Чи є серйозною дія 
події на здоров’я населення? 

Чи є подія незвичайною 
чи несподіваною? Чи є подія незвичайною 

чи несподіваною? 

Чи є істотний ризик 
поширення в міжнародних 

масштабах?

Чи є істотний ризик 
поширення в міжнародних 

масштабах?

Чи є істотний ризик обмежень 
для міжнародних перевезень і торгівлі? На цьому етапі сповіщення 

не робиться. Переглянути 
по мірі  надходження 

додаткової  інформації.

 ЧИ  ЧИ 

ТАК 

ТАК 

НІ 

ВІДПОВІДНО ДО МІЖНАРОДНИХ ПРАВИЛ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 
ПРО ПОДІЮ СЛІД ПОВІДОМИТИ ВООЗ

НІ 

ТАК НІ

НІТАК 

ТАК НІ

ТАК НІ

Будь-яка подія в галузі охорони 
громадського здоров’я, що має  

потенційно міжнародне  
значення, включаючи події з 
невідомими причинами або 

джерелами та події за участю 
інших подій чи хвороб, чим 
вказані в рамці ліворуч і в 
рамці праворуч, повинно 

привести до використання 
цього алгоритму.

Випадок захворювання
наступними хворобами
є незвичайним або
несподіваним і може
спричинити серйозний 
вплив на здоров’я 
населення і, отже,
підлягає сповіщенню1, 2:
-  натуральна віспа
-  поліомієліт, викликаний 
поліовірусом дикого типу
-  людський грип виклика-
ний новим підтипом
-  важкий гострий 
респіраторний 
синдром (ВГРС). 

Будь-яка подія за участю 
наступних хвороб завжди 
повинна призводити до 
використання даного 
алгоритму, оскільки вони 
показали здатність робити
серйозний вплив на здоров’я
населення і швидко 
поширюватись в 
міжнародних масштабах2:
- холера
- легенева чума
- жовта лихоманка
-вірусна геморагічна лихо-
манка (Эбола, Ласса, 
Марбург)
- лихоманка Західного Нілу
- інші хвороби, що
викликають особливу 
національну та регіональну 
стурбованість, наприклад 
лихоманка Денге, лихоманка 
Рифт-Валлі та менінгококова 
хвороба.
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ПРИКЛАДИ ЗАСТОСУВАННЯ СХЕМИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ДЛЯ 
ОЦІНКИ І ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОДІЮ, ЯКА МОЖЕ ЯВЛЯТИ СОБОЮ 

НАДЗВИЧАЙНУ СИТУАЦІЮ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО 
ЗДОРОВ’Я, ЩО МАЄ МІЖНАРОДНЕ ЗНАЧЕННЯ

Приклади, що містяться в цьому Додатку, не є вичерпними і наведені з метою 
орієнтовного керівництва і надання допомоги в інтерпретації критеріїв схеми 

прийняття рішень

ЧИ ВІДПОВІДАЄ ПОДІЯ ХОЧА Б ДВОМ З ТАКИХ КРИТЕРІЇВ?
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ПРИКЛАДИ ЗАСТОСУВАННЯ СХЕМИ ПРИЙНЯТТЯ 
РІШЕНЬ ДЛЯ ОЦІНКИ І ПОВІДОМЛЕННЯ 
ПРО ПОДІЮ, ЯКА МОЖЕ ПРЕДСТАВЛЯТИ 

СОБОЮ НАДЗВИЧАЙНУ СИТУАЦІЮ В ГАЛУЗІ 
ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО  ЗДОРОВ’Я, 

ЩО МАЄ МІЖНАРОДНЕ ЗНАЧЕННЯ 
Приклади, що містяться в цьому Додатку 

не є вичерпними і приведені для цілей 
орієнтовного керівництва і надання допомоги в 
інтерпретації критеріїв схеми ухвалення рішень. 

ЧИ ВІДПОВІДАЄ ПОДІЯ ХОЧА Б 
 ДВОМ З НАСТУПНИХ КРИТЕРІЇВ? 

Ч
и 

є с
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йо
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пл
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ії 
на
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’я

 н
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I. Чи є серйозним вплив події на здоров’я населення? 

1. Чи є кількість випадків захворювання і/або смерті для цього виду події
значною у цьому місці і зараз?

2. Чи має подія потенційну можливість зробити значну дію на здоров'я
населення?

НИЖЧЕ НАВЕДЕНО ПРИКЛАДИ ОБСТАВИН, ЯКІ СПРИЯЮТЬ ЗНАЧНОМУ 
ВПЛИВУ НА ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ: 

 Подія викликана патогеном зі значним потенціалом викликати епідемію
(інфекційність агента, висока смертність, численні шляхи передачі або
здоровий переносник).

 Вказівка на безуспішне лікування (нова або виникаюча резистентність до
антибіотика, неефективність вакцини, резистентність до антидоту або його
неефективність).

 Подія являє собою значну небезпеку для здоров’я населення навіть якщо
ще не було виявлено жодного випадку захворювання людини або було
виявлено дуже мало випадків.

 Є повідомлення про випадки захворювання серед співробітників охорони
здоров’я.

 Особливо вразливими є групи населення, що піддаються ризику (біженці
особи з низьким рівнем імунізації, діти, люди похилого віку, особи з
низьким імунітетом, особи, які не одержують достатнього харчування,
тощо).

 Є супутні чинники, які можуть завадити заходам у відповідь або 
уповільнити їх (стихійні лиха, збройні конфлікти, несприятливі погодні 
умови, численні вогнища захворювання в країні).

 Подія відбувається в районі з високою щільністю населення.
 Вивільнення в довкілля хімічного або радіологічного агента, який піддав

зараженню населення і/або великий географічний район і/ чи має
потенціал піддати їх зараженню.
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3. Чи потрібна зовнішня допомога для виявлення, обстеження, прийняття
заходів у відповідь  і контролю події, що відбувається, або для
попередження нових випадків?

НИЖЧЕ НАВЕДЕНО ПРИКЛАДИ, В ЯКИХ МОЖЕ ЗНАДОБИТИСЯ 
ДОПОМОГА: 

 Недостатні людські, фінансові, матеріальні або технічні ресурси − зокрема:

– недостатні лабораторні або епідеміологічні можливості для розслідування
події (устаткування, персонал, фінансові ресурси); 
– недостатня кількість наявних антидотів, лікарських засобів і/або вакцин
і/або захисного устаткування, устаткування для деконтамінації або 
допоміжного устаткування для задоволення передбачуваних потреб; 
– неадекватність існуючої системи епіднагляду для виявлення нових

            випадків. 

ЧИ Є ВАГОМИМ ВПЛИВ ПОДІЇ НА ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ? 

Дайте відповідь «так», якщо ви відповіли «так» на питання 1, 2 або 3 вище. 
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II. Чи є подія незвичайною або несподіваною?

4. Чи є подія незвичайною?

НИЖЧЕ НАВЕДЕНО ПРИКЛАДИ НЕЗВИЧАЙНИХ ПОДІЙ: 

 Подія викликана невідомим агентом або джерело, переносник, шлях
передачі є незвичайним або невідомим.

 Розвиток події є серйознішим, ніж припускалося (включаючи захворюваність 
або смертність), або має незвичайні симптоми.

 Виникнення події незвичайне для цього району, сезону або населення.

5. Чи є подія несподіваною з точки зору охорони громадського  здоров’я?

НИЖЧЕ НАВЕДЕНО ПРИКЛАДИ НЕСПОДІВАНИХ ПОДІЙ: 

 Подія викликана хворобою/агентом, який вже був повністю або частково
ліквідований або винищений в державі-учасниці, або раніше не
реєструвалася.

ЧИ Є ПОДІЯ НЕЗВИЧАЙНОЮ АБО НЕСПОДІВАНОЮ? 

Дайте відповідь «так», якщо ви відповіли «так» на питання 4 або 5 вище. 
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Держави-учасниці, які відповідають «так» на питання про те, чи відповідає подія будь-яким 
двом з чотирьох наведених вище критеріїв (I–IV), відповідно до Статті 6 Міжнародних пра-
вил охорони здоров’я, повідомляють ВООЗ.
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III. Чи є істотний ризик поширення
у міжнародних масштабах?

6. Чи є підтвердження епідеміологічного зв’язку з аналогічними подіями
в інших країнах? 

7. Чи є який-небудь чинник, який повинен попередити нас про можливе
транскордонне переміщення агента, носія або хазяїна? 

НИЖЧЕ НАВЕДЕНО ПРИКЛАДИ ОБСТАВИН, ЯКІ МОЖУТЬ СПРИЯТИ 
ПОШИРЕННЮ В МІЖНАРОДНИХ МАСШТАБАХ: 

 Випадок, коли є свідчення про поширення в місцевих масштабах, −
показовий випадок (чи інші пов’язані випадки) впродовж попереднього
місяця:
– з раніше здійсненою міжнародною поїздкою (або часом, еквівалентним
інкубаційному періоду, якщо патоген відомий);
– з відомою участю в міжнародному заході (паломництво, спортивні
змагання, конференції  тощо);
– з тісним контактом з особами, що здійснюють міжнародні поїздки, і з
високомобільним населенням.

 Подія викликана контамінацією довкілля, наприклад, атмосфери або води,
яка може поширитися через міжнародні межі.

 Подія відзначена в районі інтенсивних міжнародних перевезень при
обмеженій можливості санітарного контролю або екологічного виявлення
або деконтамінації.

ЧИ Є ІСТОТНИЙ РИЗИК ПОШИРЕННЯ В МІЖНАРОДНИХ МАСШТАБАХ? 

Дайте відповідь «так», якщо ви відповіли «так» на питання 6 або 7 вище. 
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IV. Чи є істотний ризик обмежень
на міжнародні поїздки або торгівлю? 

8. Чи призводили аналогічні події у минулому до міжнародних обмежень на
торгівлю або поїздки в країну, де виявлено подію?

9. Чи підозрюється або чи відомо, що джерело є продовольчим продуктом,
водою або іншим товаром, який, можливо, контамінований та вивозиться в інші
країни/ввозиться з інших країн?

10. Чи сталася подія у зв’язку з міжнародним заходом або в районі інтенсивного
міжнародного туризму?

11. Чи викликала подія прохання про додаткову інформацію з боку іноземних
офіційних осіб або міжнародних засобів масової інформації?

ЧИ Є ІСТОТНИЙ РИЗИК ОБМЕЖЕНЬ НА МІЖНАРОДНУ ТОРГІВЛЮ ЧИ ПОЇЗДКИ? 

Дайте відповідь «так», якщо ви відповіли «так» на питання 8, 9, 10 або 11 вище.

Держави-учасниці, які відмічають "так" на питання про те, чи відповідає подія яким-
небудь двом з чотирьох наведених вище критеріїв (I-IV), відповідно до Статті 6 
Міжнародних правил охорони здоров’я, повідомляють ВООЗ. 
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ДОДАТОК 4

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПЕРЕВІЗНИХ ЗАСОБІВ 
І ОПЕРАТОРІВ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

Розділ А. Оператори перевезення

1. Оператори перевезення сприяють:

(а) проведенню інспекцій перевізного засобу, контейнерів і вантажів;

(b) проведенню медичного обстеження осіб, що знаходяться на борту;

(c) проведенню інших медико-санітарних заходів відповідно до цих Правил; і

(b) наданню необхідної медико-санітарної інформації на прохання держави-учас-
ниці.

2.  Відповідно до вимог цих Правил, оператори перевезення представляють компетент-
ним органам держав-учасниць дійсне Свідоцтво про звільнення судна від санітарного контролю, 
або Свідоцтво про проходження судном санітарного контролю, або Морську медико-санітарну 
декларацію або Медико-санітарну частину загальної декларації літака.

Розділ В. Перевізні засоби

1. Заходи контролю, що застосовуються до перевізних засобів, контейнерів і вантажів 
відповідно до цих Правил, здійснюються з метою уникнення, наскільки це можливо, завдання 
шкоди здоров’ю або спричинення незручностей особам, або збитку транспортному засобу, кон-
тейнеру, вантажам, товарам або багажу. Коли це можливо і доцільно, заходи контролю здійсню-
ються на порожньому транспортному засобі та при порожніх трюмах.

2. Держави-учасниці повідомляють у письмовій формі про заходи, вжиті до транспорт-
ного засобу, контейнера або вантажу, його частин, що піддалися обробці, застосовані методи та 
причини їх застосування. Ця інформація надається у письмовій формі особі, що відповідає за 
літак, а у разі судна – вказується у Свідоцтві про проходження судном санітарного контролю. 
Стосовно інших транспортних засобів, вантажів або контейнерів – держави-учасниці надають 
таку інформацію вантажовідправникам, вантажоотримувачам, перевізникам та особам, що від-
повідають за перевізний засіб, або відповідним представникам.
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ДОДАТОК 5

КОНКРЕТНІ ЗАХОДИ СТОСОВНО ТРАНСМІСИВНИХ ХВОРОБ

1. ВООЗ публікує на регулярній основі список районів, в яких рекомендується прово-
дити дезінсекцію або інші заходи боротьби з переносниками щодо транспортних засобів, що 
прибувають з цих районів. Визначення таких районів здійснюється, залежно від обставин, відпо-
відно до процедур, що стосуються тимчасових або постійних рекомендацій.

2. Кожен транспортний засіб, що покидає пункт в’їзду, розташований в районі, де ре-
комендується проводити боротьбу з переносниками, повинен пройти дезінсекцію та бути віль-
ним від переносників. За наявності методів та матеріалів, рекомендованих Організацією для цих 
процедур, вони підлягають застосуванню. Факт наявності переносників на борту транспортних 
засобів та опис застосованих заходів боротьби для їх знищення заносяться:

(a) в разі літака –  в Медико-санітарну частину Генеральної декларації повітряного 
судна, якщо тільки компетентний орган аеропорту прибуття не звільняє пові-
тряне судно від її пред’явлення;

(b) в разі суден –  у Свідоцтво про проходження судном санітарного контролю; і

(c) у разі інших перевізних засобів –  в письмове свідоцтво про обробку що ви-
дається вантажовідправникові, вантажоодержувачеві, перевізникові, особі, що 
відповідає за транспортний засіб, або їх представникам, відповідно.

3. Держави-учасниці визнають проведення дезінсекції, дератизації та інших заходів бо-
ротьби з переносниками стосовно перевізних засобів, прийнятих іншими державами, якщо були 
застосовані методи і матеріали, рекомендовані Організацією.

4. Держави-учасниці створюють програми боротьби з переносниками інфекційних аген-
тів, які можуть бути загрозою для здоров’я населення, на відстані не менше 400 метрів від тих 
частин споруджень пункту в’їзду, які використовуються для операцій, що стосуються пасажирів,  
перевізних засобів, контейнерів, вантажів і поштових посилок, або на відстані, що перевищує 
мінімальну, у разі більшого радіусу поширення переносників.

5. Якщо потрібно проведення подальшої інспекції з метою підтвердження позитивних 
результатів застосування заходів боротьби з переносниками, то компетентні органи наступного 
порту або аеропорту прибуття, що має в розпорядженні можливості проведення інспекції, мають 
бути завчасно поінформовані компетентним органом про ці вимоги. У разі суден це повинно бути 
зазначено у Свідоцтві про проходження судном санітарного контролю.

6. Транспортний засіб може вважатися підозрілим на зараження та повинен бути підда-
ний інспекції на предмет виявлення переносників та резервуарів, якщо:

(a) на борту є можливі випадки трансмісивної хвороби;

(b) під час міжнародної поїздки на борту стався можливий випадок трансмісивної 
хвороби; чи

(c) транспортний засіб покинув заражений район впродовж періоду часу, коли пере-
носники, що знаходяться на борту, все ще могли передавати хворобу.

7. Держава-учасниця не повинна забороняти приземлення літака або прибуття судна на 
своїй території, якщо застосовуються заходи контролю, передбачені пунктом 3 даного Додатку 
або іншим чином рекомендовані Організацією. Проте літакам або суднам, що прибувають із за-
раженої зони, може бути запропоновано приземлитися в аеропортах або пройти в інші порти, 
визначені державою-учасницею для цієї мети.

8. Держава-учасниця може застосувати заходи боротьби з переносниками до транспорт-
ного засобу, що прибув з району, ураженого трансмісивною хворобою, якщо на її території є 
переносники такої хвороби.
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ДОДАТОК 6

ВАКЦИНАЦІЯ, ПРОФІЛАКТИКА ТА ВІДПОВІДНІ СВІДОЦТВА

1. Вакцини або інші засоби профілактики, вказані в Додатку 7 або рекомендовані цими 
Правилами, мають бути належної якості; вакцини та засоби профілактики, вказані ВООЗ, підля-
гають затвердженню з боку ВООЗ. Держава-учасниця на запит надає ВООЗ відповідні докази 
придатності вакцин та засобів профілактики, які застосовуються на її території відповідно до цих 
Правил.

2. Особи, що піддаються вакцинації або іншим видам профілактики відповідно до цих 
Правил, отримують міжнародне свідоцтво про вакцинацію або профілактику (іменоване далі 
«свідоцтвом»), зразок якого наведено в цьому Додатку. Відступи від зразка свідоцтва, який наве-
дено в даному Додатку, не допускаються.

3. Свідоцтва, видані відповідно до даного Додатка, дійсні тільки в тому випадку, якщо 
вакцина, яка використовується, або засіб профілактики затверджені ВООЗ.

4. Свідоцтва мають бути підписані власноруч лікарем-клініцистом, який є практикую-
чим лікарем або уповноваженим працівником охорони здоров’я, що здійснює контроль за вве-
денням вакцини або застосуванням засобу профілактики. На свідоцтві має бути також проставле-
ний офіційний штамп установи, де зроблено процедуру; проте він не приймається як заміна його 
підпису.

5. Свідоцтва мають бути повністю заповнені англійською або французькою мовою. На 
додаток до англійської або французької мови, вони можуть бути заповнені іншою мовою.

6. Будь-яка зміна свідоцтва, стирання або незаповнення будь-якої його частини можуть 
зробити його недійсним.

7. Свідоцтва є індивідуальними документами та ні за яких обставин не можуть вико-
ристовуватися колективно. Дітям видаються окремі свідоцтва.

8. Якщо дитина не вміє писати, то свідоцтво підписує один з батьків або опікунів. Підпис 
безграмотної особи зазвичай замінюється зробленим його рукою знаком та записом іншої особи 
про те, що це знак власника свідоцтва.

9. Якщо лікар-клініцист, що здійснює контроль, виходячи з медичних міркувань вважає, 
що вакцинація або профілактика протипоказана, він видає письмово англійською або французь-
кою мовою причини, що лежать в основі цієї думки, які мають бути взяті до уваги компетент-
ними органами після прибуття. Лікар-клініцист, що здійснює контроль, та компетентні органи 
інформують таких осіб про ризик, пов’язаний з відмовою від вакцинації та профілактики відпо-
відно до пункту 4 Статті 23.

10. Рівнозначний документ, виданий Збройними Силами особі, яка знаходиться на дійсній 
службі, приймається замість міжнародного свідоцтва, зразок якого наведено в даному Додатку, 
за умови, що цей документ:

(a) містить медичну інформацію, яка по суті не відрізняється від запитаної інфор-
мації, в такому зразку; і

(b) має запис англійською або французькою мовою та, у відповідних випадках, ін-
шою мовою, на додаток до англійської або французької, про характер та дату 
проведення вакцинації або профілактики і про те, що він виданий відповідно 
до положення цього пункту.
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ЗРАЗОК МІЖНАРОДНОГО СВІДОЦТВА  
ПРО ВАКЦИНАЦІЮ АБО ПРОФІЛАКТИКУ

Цим засвідчується, що [прізвище, ім’я] ………, дата народження ……… ., стать ………

громадянство………, національний ідентифікаційний документ, у випадку застосування……

чий підпис слідує ………………………………….

вказаного числа був вакцинований або отримав засіб профілактики проти:

(назва хвороби або стану) ………………………

відповідно до Міжнародних правил охорони здоров’я.
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ЗРАЗОК МІЖНАРОДНОГО СВІДОЦТВА ПРО 
ВАКЦИНАЦІЮ АБО ПРОФІЛАКТИКУ 

Цим засвідчується, що [прізвище, ім’я] ........., дата народження ..........., стать ......... 

громадянство.........., національний ідентифікаційний документ, у випадку 

застосування.................................................. 

чий підпис слідує ......................................... 

вказаного числа був вакцинований або отримав засіб профілактики проти: 

(назва хвороби або стану) ........................... 

відповідно до Міжнародних правил охорони здоров’я. 

Вакцина 
чи засіб 

профілактики 

Дата Підпис і посада 
лікаря-

клініциста, що 
здійснює 
контроль 

Виробник та 
номер партії 
вакцини або 
засобу 
профілактики 

Свідоцтво 
дійсне 
з ............ 
по…….. 

Офіційний 
штамп 
установи,  
де проведено 
процедуру

1. 

2. 

Це свідоцтво дійсно тільки в тому випадку, якщо вакцина, яка використовується, або засіб 
профілактики затверджені ВООЗ. 

Дане свідоцтво має бути підписане лікарем-клініцистом, який є практикуючим лікарем або іншим 
уповноваженим медпрацівником, що здійснює контроль за введенням вакцини або застосуванням 
засобу профілактики. На свідоцтві має бути також проставлений офіційний штамп установи, де 
зроблена процедура; проте він не приймається як заміна його підпису. 

Будь-які зміни цього свідоцтва, стирання або не заповнення будь-якої його частини можуть 
зробити його недійсним. 

Термін дії даного свідоцтва подовжується до дати, вказаної конкретно для проведення вакцинації 
або профілактики. Свідоцтво повністю заповнюється англійською чи французькою мовою. Це ж 
свідоцтво може бути також заповнене іншою мовою, в доповнення до англійської або 
французької. 

Це свідоцтво є дійсним тільки в тому випадку, якщо вакцина, яка використовується, або засіб 
профілактики затверджені ВООЗ.

Дане свідоцтво має бути підписане лікарем-клініцистом, який є практикуючим лікарем, або  
іншим уповноваженим медпрацівником, що здійснює контроль за введенням вакцини або за-
стосуванням засобу профілактики. На свідоцтві має бути також проставлений офіційний штамп 
установи, де зроблено процедуру; проте він не приймається як заміна його підпису.

Будь-які зміни цього свідоцтва, стирання або незаповнення будь-якої його частини можуть зро-
бити його недійсним.

Термін дії даного свідоцтва подовжується до дати, вказаної конкретно для проведення вакцинації 
або профілактики. Свідоцтво повністю заповнюється англійською чи французькою мовою. Це 
саме свідоцтво може бути також заповнене іншою мовою, на додаток до англійської або фран-
цузької.
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ДОДАТОК 7

ВИМОГИ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ВАКЦИНАЦІЇ  
АБО ПРОФІЛАКТИКИ КОНКРЕТНИХ ХВОРОБ

1. На додаток до будь-якої рекомендації, що стосується вакцинації або профілактики, 
в цих Правилах конкретно визначено хвороби, стосовно яких особам, що здійснюють поїздку, 
може знадобитися документ, який підтверджує вакцинацію або профілактику в якості умови  
в’їзду в державу-учасницю:

Вакцинація проти жовтої лихоманки.

2. Рекомендації та вимоги до вакцинації проти жовтої лихоманки:

(a) Для цілей даного Додатка:

(i) інкубаційний період жовтої лихоманки складає шість днів;

(ii) вакцини проти жовтої лихоманки, затверджені ВООЗ, забезпечують за-
хист від інфекції після закінчення 10 днів з дня проведення щеплення; і

(iii) цей захист зберігається упродовж 10 років; і

(iv) свідоцтво про вакцинацію проти жовтої лихоманки дійсне протягом деся-
тирічного терміну, який починається через 10 днів після дати вакцинації 
чи, в разі повторної вакцинації, –  впродовж такого самого десятирічного 
терміну, який розпочинається з дати цієї повторної вакцинації.

(b) Вакцинація проти жовтої лихоманки може знадобитися будь-якій особі, що 
здійснює поїздку, при виїзді з району, де Організація визначила наявність ризи-
ку передачі жовтої лихоманки.

(c) Якщо в особи, що здійснює поїздку, є свідоцтво про вакцинацію проти жовтої 
лихоманки, яке ще не набуло чинності, то такій особі, що здійснює поїздку, 
може бути дозволено виїхати, але положення пункту 2 (h) даного Додатка може 
бути застосоване після приїзду.

(d) Особа, що здійснює поїздку, у якої є дійсне свідоцтво про вакцинацію проти 
жовтої лихоманки, не вважається підозрілою на зараження, якщо навіть вона 
прибула з району, де Організація визначила наявність ризику передачі жовтої 
лихоманки.

(e) Відповідно до пункту 1 Додатка 6 вакцина проти жовтої лихоманки має бути 
затверджена Організацією.

(f) Держави-учасниці визначають на своїй території конкретні центри вакцинації 
проти жовтої лихоманки, з тим щоб забезпечити якість та безпеку застосовува-
них матеріалів і процедур.

(g) Кожна особа, працюючи по найму в пункті в’їзду до району, в якому Організація 
визначила наявність ризику передачі жовтої лихоманки, а також кожен член 
екіпажу транспортного засобу, що використовує будь-який такий пункт в’їзду, 
повинні мати дійсне свідоцтво про вакцинацію проти жовтої лихоманки.

(h) Держава-учасниця, на території якої присутні переносники жовтої лихоманки, 
може зажадати, щоб особа, що здійснює поїздку з району, де Організація визна-
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чила наявність ризику передачі жовтої лихоманки, яка не може надати дійсне 
свідоцтво про вакцинацію проти жовтої лихоманки, була піддана карантину до 
того часу, поки свідоцтво почне діяти, або на період не більше шести днів, роз-
рахований з дати останнього можливого випадку дії інфекції, залежно від того, 
який термін настає першим.

(i) Особам, що здійснюють поїздку, у яких є звільнення від вакцинації проти жов-
тої лихоманки, підписане уповноваженим медичним працівником або уповно-
важеним працівником охорони здоров’я, дозволяється в’їзд за умови виконання 
положень попереднього пункту даного Додатка та надання ними інформації, 
що стосується захисту від переносників жовтої лихоманки. Якщо особи, що 
здійснюють поїздку, не піддаються карантину, їх можуть зобов’язати повідом-
ляти компетентному органу про будь-які ознаки лихоманки або інші відповідні 
симптоми та помістити їх під нагляд.
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ДОДАТОК 8

ЗРАЗОК МОРСЬКОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ

Має бути заповнена і пред’явлена компетентним органам капітанами суден, які прибувають з 
іноземних портів.

Пред’явлена в порту ………………   Дата ……………

Назва морського судна або судна внутрішнього плавання …………….

№ реєстрації / № ІМО………  прибулого з…………  прямує в …………………………

(Громадянство) (Прапор судна) ……………………  Прізвище капітана…………………

Брутто регістровий тоннаж (судна)………………………………………

Тоннаж (судна внутрішнього плавання)…………………………………

Чи є на борту дійсне свідоцтво про звільнення від санітарного контролю/

Свідоцтво про санітарний контроль?

Так………… Ні ……………. Видано ……………  Дата …………….

Чи потрібна повторна інспекція? Так …………  Ні ……………

Чи заходило морське судно/судно внутрішнього плавання на заражену територію, визначену 
ВООЗ? Так … …… Ні …………?

Порт і дата відвідування……………………………

Вкажіть порти заходу з початку міжнародної поїздки з датами відправлення або впродовж остан-
ніх тридцяти днів, залежно від того, який період коротший:

……………………………………………………………………………………………………………

На прохання компетентного органу в порту прибуття вкажіть членів екіпажу, пасажирів та ін-
ших осіб, які зробили посадку на морське судно/судно внутрішнього плавання після початку 
міжнародної поїздки або впродовж останніх 30 днів, залежно від того, який період коротший, 
включаючи усі порти/країни, які вони відвідали за цей період (додайте додаткові прізвища до 
списку), що додається:

(1) Прізвище ………… посадка в: (1) …… ………  (2) …………….(3)……………………

(2) Прізвище ………… посадка в: (1) ……………… (2) …………….(3)……………………

(3) Прізвище …………посадка в: (1) ……………… (2) ……………. (3)……………………

Кількість членів екіпажу на борту ………………….

Кількість пасажирів на борту …………………………
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Питання, що стосуються здоров’я

(1) Чи помер хто-небудь на борту під час міжнародної поїздки з будь-яких причин, окрім 
нещасного випадку? Так……  Ні ……… Якщо так, вкажіть детальні дані в доповненні, 
що додається. Загальне число померлих ……………

(2) Чи є на борту або був під час міжнародної поїздки випадок захворювання з підозрою 
на інфекцію незвичайного характеру? Так……. Ні ……… Якщо так, вкажіть детальні 
дані в доповненні, що додається.

(3) Чи була загальна кількість хворих пасажирів впродовж поїздки більше, ніж зазвичай/
очікувана? Так ……. Ні………

Скільки хворих? ……………

(4) Чи знаходиться нині на борту хвора особа? Так……… Ні ……… Якщо так, вкажіть 
детальні дані в доповненні, що додається.

(5) Чи була проведена консультація з лікарем? Так……… Ні ………  Якщо так, вкажіть 
детальні дані медичного лікування або рекомендації в доповненні, що додається.

(6) Чи відомі вам будь-які обставини на борту, які можуть призвести до зараження чи 
поширення хвороби? Так……. Ні ……. Якщо так, вкажіть детальні дані в доповненні, 
що додається.

(7) Чи були проведені на борту будь-які медико-санітарні заходи (наприклад, карантин, 
ізоляція, дезінфекція або деконтамінація)? Так ……. Ні …. Якщо так, вкажіть тип, 
місце та дату…………………………………………………………………………

(8) Чи були виявлені на борту будь-які безквиткові пасажири?
Так……… Ні ………. Якщо так, вкажіть, коли вони піднялися на судно
(якщо відомо)? ………………………………………

(9) Чи є на борту будь-яка хвора тварина?
Так……… Ні………

Примітка: У разі відсутності лікаря капітан повинен керуватися такими симптомами в якості 
основи для підозри на захворювання інфекційного характеру:

(а) лихоманка, що триває декілька днів або супроводжується (і) виснаженням;  
(іі) запамороченням; (ііі) набряком залоз; (іv) жовтяницею; (v) кашлем або  
задишкою;  vi) незвичайною кровотечею; чи (vii) паралічем.

(b) з лихоманкою або без неї: (i) сильний висип на шкірі або нариви; (ii) сильна 
блювота (окрім морської хвороби); (iii) сильна діарея; чи (iv) судоми, що повто-
рюються.

Дійсним підтверджую, що детальні відомості та відповіді на питання, які наведені в цій Медико-
санітарній декларації (у тому числі в доповненні), правильно та точно відбивають дані, які я маю 
в розпорядженні.

Підпис …………………………………
                                 Капітан
Підпис …………………………………
             Судовий лікар (якщо такий є)

Дата ……………………………………
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ДОПОВНЕННЯ ДО ЗРАЗКА МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ 

1 Вказати: (1) хворий видужав, продовжує хворіти або помер; і (2) чи знаходиться хворий ще на борту, зійшов (вказати 
назву порту) або похоронений в морі.
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ДОПОВНЕННЯ ДО ЗРАЗКА МЕДИКО-САНІТАРНОЇ 
ДЕКЛАРАЦІЇ 

Пріз-
вище 

Клас 
чи 

ранг 
Вік Стать 

Грома-
дян- 
ство 

Порт і 
дата 

посадки 
на судно 

Харак- 
тер 

хвороби

Дата 
появи 
симп-
томів 

Чи 
сповіщено

  лікареві 
в порту? 

Результат 
хвороби1 

Лікарські 
засоби, котрі 

були дані 
пацієнтові, 

або інше 
лікування 

Примі-
тка 

________________________ 
1 Вказати: (1) хворий видужав, продовжує хворіти або помер; і (2) чи знаходиться хворий ще на борту, зійшов (вказати 
назву порту) або похоронений в морі. 
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ДОДАТОК 9

ЦЕЙ ДОКУМЕНТ Є ЧАСТИНОЮ ГЕНЕРАЛЬНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ 
ПОВІТРЯНОГО СУДНА, ПРИЙНЯТОЇ МІЖНАРОДНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ 

ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ

МЕДИКО-САНІТАРНА ЧАСТИНА ГЕНЕРАЛЬНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ 
ПОВІТРЯНОГО СУДНА1

Санітарна декларація

Прізвища та номери крісел або функції осіб на борту (за винятком осіб, що страждають повітря-
ною хворобою, чи осіб, що отримали випадкові ушкодження), які можуть страждати інфекцій-
ною хворобою (лихоманкою з температурою 38 °C/100°F або вище, що супроводжується однією 
або декількома з таких ознак і симптомів: явно нездоровий зовнішній вигляд; постійний кашель; 
порушення дихання; сильний пронос; сильна блювота; шкірний висип; синець або кровотеча 
без нанесення ушкодження або недавні прояви сплутаної свідомості, –  підвищує імовірність 
того, що особа страждає інфекційною хворобою), а також хворих, знятих з борту під час попере-
дньої зупинки …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Відомості про усі дезінсекції та санітарні обробки, що робилися під час виконання поїздки (міс-
це, дата, час, спосіб). Якщо під час виконання поїздки дезінсекція не робилася, вкажіть відомості 
про останню зроблену дезінсекцію

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Підпис (якщо необхідно), час і дата ________________________________________________
Відповідальний член екіпажу

1 Ця версія Генеральної декларації повітряного судна набула чинності 15 липня 2007 р. Повний документ можна отрима-
ти на веб-сайті Міжнародної організації цивільної авіації за адресою: http://www.icao.int.
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ДОПОВНЕННЯ 1

ДЕРЖАВИ- УЧАСНИЦІ МІЖНАРОДНИХ ПРАВИЛ ХОРОНИ ЗДОРОВ’Я (2005 р.)1

Якщо не вказане інше, Міжнародні правила охорони здоров’я (2005 р.) набули чинності 15 черв-
ня 2007 р. для таких держав:

Австралія, Австрія, Азербайджан, Албанія, Алжир, Ангола, Андорра, Антигуа та Барбуда, 
Аргентина, Афганістан, Багамські Острови, Бангладеш, Барбадос, Бахрейн, Беліз, Бельгія, Бенін, 
Білорусь, Болгарія, Болівія, Боснія та Герцеговина, Ботсвана, Бразилія, Бруней-Даруссалам, 
Буркина-Фасо, Бурунді, Бутан, Вануату, Венесуела (Боліваріанська Республіка), В’єтнам, 
Вірменія, Габон, Гайана, Гаїті, Гамбія, Гана, Гватемала, Гвінея, Гвінея-Бісау, Гондурас, Гренада, 
Греція2, Грузія, Данія, Демократична Республіка Конго, Джибуті, Домінікана, Домініканська 
Республіка, Еквадор, Екваторіальна Еритрея, Естонія, Ефіопія, Єгипет, Ємен, Замбія, Зімбабве, 
Ізраїль, Індія (8 серпня 2007 р.)2, Індонезія, Ірак, Іран (Ісламська Республіка)2, Ірландія, 
Ісландія, Іспанія, Італія, Йорданія, Кабо-Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, 
Катар, Кенія, Киргизстан, Китай2, Кіпр, Кірибаті, колишня югославська Республіка Македонія, 
Колумбія, Коморські Острови, Конго, Корейська Народно-Демократична Республіка, Коста-
Ріка, Кот-д’Івуар, Куба, Кувейт, Лаоська Народно-Демократична Республіка, Латвія, Лесото, 
Литва, Ліберія, Ліван, Лівійська Арабська Джамахірія, Люксембург, Маврикій, Мавританія, 
Мадагаскар, Малаві, Малайзія, Малі, Мальдівська Республіка, Мальта, Марокко, Маршаллові 
Острови, Мексика, Мікронезія (Федеральні Штати), Мозамбік, Молдова, Монако, Монголія, 
М’янма, Намібія, Науру, Непал, Нігер, Нігерія, Нідерланди, Нікарагуа, Німеччина, Ніуе, Нова 
Зеландія, Норвегія, Об’єднана Республіка Танзанія, Об’єднані Арабські Емірати, Оман, Острови 
Кука, Пакистан, Палау, Панама, Папуа-Нова Гвінея, Парагвай, Перу, Південна Африка, Польща, 
Португалія2, Республіка Корея, Російська Федерація, Руанда, Румунія, Сальвадор, Самоа, Сан-
Марино, Сан-Томе та Принсіпі, Саудівська Аравія, Свазіленд, Святий Престол, Сейшельські 
Острови, Сенегал, Сент-Вінсент і Гренадини, Сент-Кітс і Невіс, Сент-Люсія, Сербія, Сирійська 
Арабська Республіка, Сінгапур, Словаччина, Словенія, Соломонові Острови, Сомалі, Сполучене 
Королівство Великобританії і Північної Ірландії, Сполучені Штати Америки (18 липня 2007 р.)2, 
Судан, Суринам, Сьєрра-Леоне, Таджикистан, Таїланд, Тимор-Лешті, Тобаго, Того, Тонга2, 
Тринідад і Туніс, Тувалу, Туреччина2, Туркменістан, Уганда, Угорщина, Узбекистан, Україна, 
Уругвай, Фіджі, Філіппіни, Фінляндія, Франція, Хорватія, Центральноафриканська Республіка, 
Чад, Чеська Республіка, Чилі, Чорногорія (5 лютого 2008), Швейцарія, Швеція, Шрі-Ланка, 
Ямайка, Японія.

1На 5 лютого 2008 р.
2 Вказує на те, що держава-учасниця надала Генеральному директору ВООЗ документацію, що стосується Міжнародних 

правил охорони здоров’я (2005 р.), яка була спрямована Генеральним директором усім державам-членам ВООЗ, а та-
кож іншим державам, які можуть стати учасниками Правил відповідно до Статті 64 цих Правил.
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ДОПОВНЕННЯ 2

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА ІНШІ ПОВІДОМЛЕННЯ ДЕРЖАВ-УЧАСНИЦЬ  
У ЗВ’ЯЗКУ З МІЖНАРОДНИМИ ПРАВИЛАМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

(2005 р.)1,2

I. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА УМОВИ

ІНДІЯ

Відповідно до отриманої мною вказівки, дозвольте мені послатися на застереження стосовно 
Індії, згадані в Додатку II до МПОЗ 1969 р. (варіант, переглянутий в 1983 р.) {копія додається}, 
та просити вас повідомити про такі застереження стосовно Індії відповідно до порядку повідом-
лення, передбаченого Статтею 62 нещодавно виданих МПОЗ 2005 року:

Запропоноване застереження до МПОЗ 2005 р.:

1. Уряд Індії залишає за собою право вважати всю територію тієї або іншої країни в 
якості інфікованої жовтою лихоманкою в усіх випадках, коли на підставі Статті 6 та інших від-
повідних Статей МПОЗ (2005 р.) спрямовується повідомлення про наявність жовтої лихоманки. 
Уряд Індії залишає за собою право вважати той або інший район в якості інфікованого жовтою 
лихоманкою до тих пір, поки не будуть отримані заключні дані, що підтверджують повну лікві-
дацію інфекції жовтої лихоманки в цьому районі.

2. Захворювання жовтою лихоманкою розглядатиметься в якості захворювання, що пред-
ставляє собою надзвичайну ситуацію в галузі охорони громадського здоров’я, що має міжна-
родне значення, та, у зв’язку з цим, продовжуватиме застосовувати, як передбачено Додатком II 
до МПОЗ 1969 р. (варіант, переглянутий в 1983 р.), усі медико-санітарні заходи, що вжива-
ються нині, такі як дезінсекція перевізних засобів, вимоги до вакцинації та карантин стосов-
но пасажирів та команди (у разі потреби) (відповідно до Статей 7, 9.2(b) і 42 та відповідних  
додатків).

СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ

Представництво цією нотою інформує виконувача обов’язків Генерального директора 
Всесвітньої організації охорони здоров’я про те, що Уряд Сполучених Штатів Америки приймає 
МПОЗ із застереженням та умовами, вказаними нижче.

Представництво цією нотою і відповідно до Статті 22 Статуту Всесвітньої організації охорони 
здоров’я і Статті 59(1) МПОЗ від імені Уряду Сполучених Штатів Америки представляє таке 
застереження:

Уряд Сполучених Штатів Америки залишає за собою право взяти зобов’язання відповідно до 
цих Правил у формі, сумісній з її фундаментальними принципами федералізму. Зобов’язання, що 
стосуються розробки, зміцнення та підтримки вимог до основних можливостей, викладених у 
Додатку 1, і ці Правила будуть виконуватися Федеральним урядом або урядами штатів належним 
чином та відповідно до нашої Конституції, в тій мірі, в якій виконання цих зобов’язань підпадає 
під правову юрисдикцію Федерального уряду. В тій мірі, в якій такі зобов’язання підпадають під 
правову юрисдикцію урядів штатів, Федеральний уряд пред’явить такі зобов’язання із сприятли-
вою рекомендацією до уваги відповідних урядів штатів.

1 На 5 лютого 2008 р.
2 У цьому Додатку відтворюються відповідні частини повідомлень, представлених державами-учасницями, які були 

відредаговані Секретаріатом ВООЗ, або їх переклад. Копії оригіналів повідомлень є за адресою: http://www.who.int/ihr
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Представництво цією нотою від імені Уряду Сполучених Штатів Америки також представляє 
три умови. Перша умова стосується застосування МПОЗ до подій, пов’язаних з природним, ви-
падковим або умисним викидом хімічних, біологічних або радіаційних матеріалів.

З урахуванням визначень «хвороби», «події» та «надзвичайної ситуації в галузі охорони гро-
мадського здоров’я, що має міжнародне значення», викладених у Статті 1 цих Правил, вимог 
повідомлення, викладених у Статтях 6 та 7, а також схеми прийняття рішень та методичних реко-
мендацій, що викладені в Додатку 2, Сполучені Штати Америки вважають, що держави-учасниці 
цих Правил беруть зобов’язання повідомляти ВООЗ про потенційні надзвичайні ситуації в галузі 
охорони громадського здоров’я, що мають міжнародне значення незалежно від походження або 
джерела та від того, чи пов’язані вони з природним, випадковим або умисним викидом біологіч-
них, хімічних або радіаційних матеріалів.

Друга умова стосується застосування Статті 9 МПОЗ.

Стаття 9 цих Правил зобов’язує державу-учасницю в тій мірі, «наскільки це практично здійснен-
но», повідомляти Всесвітню організацію охорони здоров’я (ВООЗ) про отримання даних цією 
державою про ризик для здоров’я населення за межами її території, який може викликати між-
народне поширення хвороби. Серед інших повідомлень, які можуть виявитися нездійсненними, 
відповідно до цієї Статті, умова Сполучених Штатів Америки означає, що будь-яке повідомлен-
ня, яке підриває потенціал збройних сил США для проведення ефективних дій на захист націо-
нальних інтересів безпеки США, вважатиметься виконаним у цілях цієї Статті.

Третя умова стосується питання про те, чи будуть МПОЗ створювати здійсненні в обов’язковому 
порядку права приватних осіб. Ґрунтуючись на досвіді участі своєї делегації в переговорах з 
МПОЗ, Уряд Сполучених Штатів Америки вважає, що МПОЗ не спрямовані на створення здійс-
ненних в обов’язковому порядку прав приватних осіб.

Сполучені Штати Америки вважають, що положення Правил не створюють здійсненних в 
обов’язковому порядку прав приватних осіб.

II. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ПРОТИ ЗАСТЕРЕЖЕНЬ І УМОВ

ІРАН (Ісламська Республіка)

Постійне Представництво Ісламської Республіки Іран при Відділенні Організації Об’єднаних 
Націй та інших міжнародних організацій в Женеві засвідчує свою повагу Всесвітній організа-
ції охорони здоров’я і, посилаючись на вербальну ноту No. C.L.2.2007 від 17 січня 2007 р., що 
стосується застереження і умов Уряду Сполучених Штатів Америки з приводу Міжнародних 
правил охорони здоров’я (МПОЗ), має честь передати офіційне заперечення Уряду Ісламської 
Республіки Іран проти вищеназваних застережень та умов на підставі нижченаведеного:

Згідно МПОЗ, хоча «держави і можуть робити застереження до справжніх Правил» «такі засте-
реження не мають бути несумісними з предметом і метою цих Правил».

Крім того, відповідно до МПОЗ, «при здійсненні цих Правил слід керуватися метою забезпечен-
ня їх універсального застосування для захисту усіх народів світу від міжнародного поширення 
хвороб».

Уряд Ісламської Республіки Іран вважає, що, приділяючи більше уваги федералізму, ніж сво-
їм зобов’язанням у рамках МПОЗ, уряд, що висловлює застереження, намагається відхилитися 
від належної відповідальності та обов’язків. Вищезгаданий уряд, що обрав селективний підхід, 
залишає своїм штатам можливість для уникнення від повного дотримання положень МПОЗ. 
Оскільки виконання МПОЗ значною мірою залежить від розвитку, зміцнення та підтримки вимог 
до основних можливостей, викладених в Додатку 1, то застереження такого загального характеру 
підриває основи МПОЗ, а також їх цілісність та загальну застосованість. Подібне застереження 
представляється несумісним з предметом і метою цих Правил і тому є неприйнятним.
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Більше того, умови та тлумачення, що виникають у будь-якого уряду, також не повинні впливати 
на зобов’язання, які цьому уряду належить приймати на себе, і вони не мають бути несумісними 
з предметом та метою цих Правил.

Що стосується першої умови уряду, що висловлює застереження, то слід нагадати, що більшість 
держав-членів ВООЗ, що брали участь у переговорах з МПОЗ, категорично відкинули включен-
ня в положення МПОЗ супутніх тлумачень. Ця відмова була продиктована бажанням уникнути 
плутанини стосовно відповідних зобов’язань держав-учасниць у рамках МПОЗ і запобігти вза-
ємоперетину сфер компетенції і дублювання роботи відповідних міжурядових організацій або 
міжнародних органів. Ці проблеми розглядаються в Статтях 6.1 і 14. 2 МПОЗ.

У другій умові здійснюється спроба ослабити зобов’язання Уряду США, виходячи з МПОЗ. 
Тут має місце спроба поставити національні інтереси вище договірних зобов’язань і виключити 
збройні сили США зі сфери дії зобов’язань відповідно до МПОЗ. Універсальна застосовність 
МПОЗ для захисту усіх народів світу від міжнародного поширення захворювань не залишає 
можливостей для вилучення з Правил американських Збройних Сил, зокрема тих, які діють за 
кордоном. На такі вилучення погоджуватися не слід, враховуючи характер, напрям і можливі 
медико-санітарні наслідки дій Збройних Сил США. Необхідно нагадати, що під час переговорів 
по МПОЗ більшість держав-членів ВООЗ рішуче відкинули вищезгадане виключення, запропо-
новане Урядом США. Тому воно є порушенням Сполученими Штатами Америки своїх зобов’я-
зань по МПОЗ і несумісним з предметом та метою цих Правил, у зв’язку з чим Уряд Ісламської 
Республіки Іран заявляє про своє рішуче заперечення.

Уряд Ісламської Республіки Іран повторює, що не вважає, що застереження і дві умови, заявлені 
Урядом США, мають юридичну силу.

III. ДЕКЛАРАЦІЇ І ЗАЯВИ

КИТАЙ

1.  Уряд Китайської Народної Республіки приймає рішення про введення положень 
Міжнародних правил охорони здоров’я (2005 р.) (іменованих далі «МПОЗ») на усій терито-
рії Китайської Народної Республіки, включаючи Особливий адміністративний район Гонконг, 
Особливий адміністративний район Макао та провінцію Тайвань.

2. Відповідно до пункту 1 Статті 4 МПОЗ, Національним координатором у Китаї призна-
чається Міністерство охорони здоров’я Китайської Народної Республіки. Медико-санітарними 
органами, відповідальними за здійснення МПОЗ у межах своєї юрисдикції, є місцеві адміні-
стративні органи охорони здоров’я. Функцію компетентних органів у пунктах в’їзду, згаданих 
у Статті 22 МПОЗ, виконує Головне державне управління Китайської Народної Республіки з  
контролю якості, інспекції та карантину і його місцеві відділення.

3.  Для задоволення вимог, пов’язаних із застосуванням положень МПОЗ, Уряд Китайської 
Народної Республіки нині здійснює перегляд Закону Китайської Народної Республіки про меди-
ко-санітарний контроль та карантин при перетині кордону. Створення, зміцнення та підтримка 
основних можливостей для оперативного та ефективного реагування на ризики для здоров’я 
населення та надзвичайні ситуації в галузі охорони громадського здоров’я, що має міжнарод-
не значення, передбачено у рамках програми створення національної системи вжиття заходів у 
відповідь при надзвичайних ситуаціях у галузі охорони громадського здоров’я в ході виконан-
ня 11-го П’ятирічного плану національного економічного і соціального розвитку. Здійснюється 
розробка технічних стандартів з епіднагляду, звітності, оцінки, виявлення та повідомлення про 
надзвичайні ситуації в галузі охорони громадського здоров’я, що мають міжнародне значення. 
Для виконання положень МПОЗ створено міжвідомчий механізм обміну інформацією та коор-
динації діяльності. З питання реалізації МПОЗ здійснюється співпраця та обмін інформацією з 
відповідними державними органами.
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4.  Уряд Китайської Народної Республіки підтримує резолюцію П’ятдесят дев’ятої сесії 
Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я, що закликає держави-члени приступити до негайного 
дотримання на добровільній основі положень МПОЗ, які, як вважається, стосуються ризику, 
пов’язаного з пташиним грипом і пандемічним грипом, і забезпечуватиме її виконання.

ГРЕЦІЯ

Відповідь від 24 січня 2007 р. на заяву, зроблену Республікою Туреччина 14 грудня 2006 р.

Постійне представництво Греції при Відділенні Організації Об’єднаних Націй та інших міжна-
родних організаціях у Женеві засвідчує свою повагу Генеральному директору Всесвітньої ор-
ганізації охорони здоров’я та має честь послатися на її Вербальну ноту C.L.3.2007 від 17 січня 
2007 р. і Вербальну ноту Постійного представництва Республіки Туреччини 520.20/2006/BMCO 
DT/12201 від 14 грудня 2006 р., що додається до неї, та звернути увагу Генерального директора 
на той факт, що правильна назва прийнятої в Монтре Конвенції стосовно режиму використання 
протоки Дарданелли, Мармурового моря та протоки Босфор є такою: «Конвенція стосовно режи-
му використання проток, підписана в Монтре 20 липня 1936 року».

Крім того, у зв’язку з посиланням, зробленим у вищезгаданій вербальній ноті Постійного пред-
ставництва Туреччини, на морські правила перевезень, прийняті в односторонньому порядку 
Туреччиною в 1998 р., ми хотіли б нагадати Генеральному директору про те, що воно суперечить 
нормам міжнародного морського права, положенням Конвенції, прийнятої в Монтре, та відповід-
ним правилам і рекомендаціям Міжнародної морської організації, прийнятим 1 червня 1994 року.

Відповідь від 16 квітня 2007 р. на Вербальну ноту Постійного представництва Туреччини 
від 1 березня 2007 р.

А. Передусім слід зазначити відсутність істотного зв’язку між змістом заяви Туреччини, 
що міститься у Вербальній ноті 520.20/ВМСО DT/12201 від 14 грудня 2006 р., та новими 
Міжнародними правилами охорони здоров’я. Насправді заява Туреччини спрямована на те, щоб 
досягнути мовчазного прийняття або визнання національних правил, прийнятих Туреччиною, 
стосовно морських перевезень через протоки.

Проте ці правила були прийняті в односторонньому порядку та не були схвалені Міжнародною 
морською організацією або сторонами Конвенції, прийнятої в Монтре в 1936 р., котра регулює 
ці питання.

Що стосується самого змісту, то в заяві стверджується, що Туреччина справедливо вказує на 
те, що, в тій мірі, в якій це стосується здійснення нових Міжнародних правил охорони здо-
ров’я стосовно морських перевезень по протоках, це повинно робитися відповідно до положень 
Конвенції, прийнятої в Монтре в 1936 р., і що стосується режиму використання проток. Проте 
абсолютно очевидно, що нові Міжнародні правила охорони здоров’я не впливають на існуючий 
міжнародний режим навігації через протоки та навіть не можуть робити це, оскільки між ними 
немає зв’язку по суті.

Далі, в заяві Туреччини стверджується, що Правила морських перевезень Туреччини 1998 р. 
також братимуться до уваги. Це означає, що турецькі органи влади будуть застосовувати 
Міжнародні правила охорони здоров’я за умови дотримання деяких погано визначених націо-
нальних модифікацій, які самі насправді суперечать міжнародним зобов’язанням Туреччини по 
Конвенції Монтре.

Крім того, турецькі органи залишають за собою право також враховувати будь-які наступні пере-
гляди своїх національних правил морських перевезень, які в майбутньому також будуть прийма-
тися в односторонньому порядку. Насправді це лише означає, що в тій мірі, в якій це стосується 
проток, Туреччина може застосовувати Міжнародні правила охорони здоров’я так, як вона вва-
жатиме за необхідне.



70

Отже, посилання на національне законодавство та на будь-які майбутні перегляди цього за-
конодавства, хоча і не належить до даного предмета, проте, є проблематичними, оскільки 
прагнуть підпорядкувати зобов’язання по міжнародній конвенції національним правилам і  
положенням.

В. Крім того, Правила Туреччини, що стосуються проходу і плавання по протоках, самі 
не відповідають:

●  Конвенції Монтре 1936 р.: ця Конвенція надає повну свободу проходу та мореплавання 
у протоках (Статті 1 і 2) без будь-яких обмежень (за винятком санітарного контролю) 
і без будь-яких формальностей, незалежно від виду вантажу або часу транзиту. Таким 
чином, Правила Туреччини, накладаючи, окрім іншого, систему обов’язкової звітності 
(Пол. 6, 25 і ін.) і надаючи можливість повного призупинення плавання (Пол. 20), є 
несумісними з Конвенцією Монтре.

●  Правилам і положеннями ІМО: пунктами 1.2 і 1.3 передбачається, що тільки у ви-
падку, якщо судно не може виконати Схему розділення руху, турецькі органи мають 
право призупинити двосторонній рух і регулювати відповідний односторонній рух. 
Правилами ІМО ні в якому разі не передбачається повне призупинення руху по прото-
ках. Положення Туреччини, з іншого боку, передбачають можливість повного призу-
пинення руху в цілому з цілого ряду причин.

●  Міжнародному морському праву стосовно плавання через міжнародні протоки: таке 
право заохочує співпрацю, з тим щоб забезпечити безпечний транзит суден через прото-
ки і забезпечити охорону довкілля. Проте Правила Туреччини були прийняті в односто-
ронньому порядку всупереч морському праву і відповідному праву договорів.

С. Що стосується Ноти Туреччини від 1 березня 2007 р. (Ref. No: 520.20/2007/BMCO 
DT/1711), то розміщена в ній інформація є неточною по ряду пунктів. Конкретно, в згаданій Ноті 
Туреччини заявлено:

●  що Правила Туреччини «введені в дію з урахуванням прав і зобов’язань Туреччини, 
що витікають з Конвенції Монтре», тоді як остання не містить ніяких положень, що 
дозволяють Туреччині приймати в односторонньому порядку правила, що стосуються 
регулювання руху.

●  що Туреччина «поінформувала ІМО про заходи безпеки, вжиті у протоках», тоді як 
Туреччина постійно відмовлялася офіційно представити свої національні правила 
ІМО для обговорення і вивчення, стверджуючи, що це є питанням виняткової юрис-
дикції Туреччини.

●  що «…Схема розділення руху і Система звітності…  були прийняті ІМО разом з де-
якими іншими правилами в 1995 р.», тоді як цією Організацією була прийнята тіль-
ки Схема розділення руху разом з відповідними Правилами і Рекомендаціями ІМО. 
Система звітності, включена у Правила Туреччини, ніколи не була прийнята ІМО.

●  що «…Комітет ІМО з безпеки мореплавства підтвердив на своїй 71-ій сесії, що систе-
ма організації руху та відповідні Правила і Рекомендації ІМО … значно сприяли без-
пеці…» у спробі створити враження, що ІМО посилається на Положення Туреччини, 
тоді як вона посилається тільки на заходи, вжиті у рамках самої ІМО.

Враховуючи вищесказане, Греція вважає, що заява Туреччини, що міститься у Вербальній ноті 
520.20/2006/ВМСО DT/12201 від 14 грудня 2006 р., не стосується Міжнародних правил охорони 
здоров’я та не чинить ніякої правової дії на їх застосування. Крім того, Греція повторює твер-
дження, зроблене в її Вербальній ноті No.(331) 6395/6/AS 168 від 24 січня 2007 р., щодо зна-
чення використання правильної термінології при посиланні на міжнародні документи, такі як 
Конвенція Монтре.
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ПОРТУГАЛІЯ

Заява Голови Ради Європейського Союзу (ЄС) стосовно застереження Уряду Сполучених 
Штатів Америки по Міжнародних правилах охорони здоров’я

Міжнародні правила охорони здоров’я (МПОЗ) є надзвичайно ефективним інструментом поси-
лення зв’язку між системами епіднагляду та запровадження механізмів швидкого реагування. 
ЄС та його 27 держав-членів рішуче підтримують переглянуті МПОЗ, які нещодавно набули 
чинності, і продовжуватимуть надавати цю підтримку в реалізації МПОЗ у повному обсязі та 
без обмежень.

ЄС та його 27 держав-членів беруть до відома вищезгадане застереження та заявляють про своє 
розуміння його таким чином, що відповідно до принципу про те, що Сторона не може застосо-
вувати положення свого внутрішнього законодавства в якості виправдання невиконання свого 
міжнародного зобов’язання, це застереження жодним чином не припускає піддавати сумніву зо-
бов’язання, що витікають з МПОЗ. Європейський Союз і його 27 держав-членів розуміють, що 
Федеральний уряд Сполучених Штатів Америки повністю визнає ці зобов’язання і що він докла-
датиме усіх зусиль до того, щоб положення МПОЗ здійснювалися повністю та застосовувалися в 
повному обсязі відповідними органами в Сполучених Штатах Америки.

Заява Голови Ради Європейського Союзу (ЄС) стосовно застереження Уряду Туреччини по 
Міжнародних правилах охорони здоров’я

Міжнародні правила охорони здоров’я (МПОЗ) є надзвичайно ефективним інструментом поси-
лення зв’язку між системами епіднагляду та запровадження механізмів швидкого реагування. 
ЄС та його 27 держав-членів рішуче підтримують переглянуті МПОЗ, які нещодавно набули 
чинності, і продовжуватимуть надавати цю підтримку в реалізації МПОЗ у повному обсязі та 
без обмежень.

ЄС і його 27 держав-членів беруть до відома намір Туреччини здійснювати положення МПОЗ 
відповідно до Конвенції про режим проток, підписаної в Монтре 20 липня 1936 року.

ЄС і його 27 держав-членів розуміють прагнення турецької влади дотримуватися своїх міжна-
родних зобов’язань, наприклад, зобов’язань по Конвенції Монтре відносно руху в протоках. У 
зв’язку з цим вони хотіли б посилатися на Статтю 57 МПОЗ, в якій передбачається, що держа-
ви-учасниці визнають, що МПОЗ та інші відповідні міжнародні угоди повинні тлумачитися як 
сумісні. Положення МПОЗ не зачіпають права та зобов’язання будь-якої держави-учасниці, що 
витікають з інших міжнародних угод.

Стосовно посилання Туреччини на внутрішнє законодавство, яке не має прямого відношення до 
здійснення МПОЗ, ЄС та його 27 держав-членів розуміють, що Туреччина забезпечить у процесі 
здійснення свого внутрішнього законодавства дотримання в повній відповідності з буквою та 
духом МПОЗ та режиму вільної навігації в протоках, встановленого Конвенцією Монтре.

Заява Голови Ради Європейського Союзу (ЄС) стосовно застереження Уряду Індії по 
Міжнародних правилах охорони здоров’я

Міжнародні правила охорони здоров’я (МПОЗ) є надзвичайно ефективним інструментом поси-
лення зв’язку між системами епіднагляду та запровадження механізмів швидкого реагування. 
ЄС та його 27 держав-членів рішуче підтримують переглянуті МПОЗ, які нещодавно набули 
чинності, і продовжуватимуть надавати цю підтримку в реалізації МПОЗ у повному обсязі та 
без обмежень.

ЄС і його 27 держав-членів розуміють прагнення Уряду Індії застосовувати жорсткі заходи з ме-
тою захисту території Індії від жовтої лихоманки. ЄС та його 27 держав-членів визнають склад-
ність завдання забезпечення епіднагляду та захисту на такій величезній території, враховуючи 
наявність чинників (наприклад, присутність комарів aedes), які можуть сприяти поширенню за-
раження.
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ЄС та його 27 держав-членів очікують, проте, що це застереження здійснюватиметься розум-
ним чином з урахуванням потенційно зайвого втручання у міжнародні поїздки та торгівлю з 
найбільшої частини географічної території країн Європи у разі спалаху жовтої лихоманки 
в будь-якому найбільш віддаленому регіоні Європейського Союзу або в будь-якій неєвропей-
ській частині якої-небудь держави-члена Європейського Союзу (наприклад, Гайані, Антільських 
Островах). Той факт, що Уряд Індії розглядає жовту лихоманку в якості захворювання, про яке 
слід направляти повідомлення, не повинен спонукати до прийняття непропорційних заходів  
боротьби.

Прихильність ЄС та його 27 держав-членів забезпеченню оперативного та всебічного здійснен-
ня МПОЗ призведе до посилення вже вжитих заходів з недопущення жовтої лихоманки на усій 
території ЄС.

ТУРЕЧЧИНА

Заява, зроблена Республікою Туреччина 14 грудня 2006 р.

Туреччина виконуватиме положення Міжнародних правил охорони здоров’я відповідно до 
Конвенції стосовно режиму використання Турецьких проток, підписаної в Монтре 20 лип-
ня 1936 р., а також з урахуванням Турецьких правил морських перевезень 1998 р. стосовно 
Турецьких проток і будь-яких внесених туди майбутніх змін.

Відповідь від 1 березня 2007 р. на Вербальну ноту Постійного представництва Греції від 
24 січня 2007 р.

Правила морських перевезень стосовно Турецьких проток були введені в дію з урахуванням зо-
бов’язань і прав Туреччини, що витікають з Конвенції Монтре. Ці Правила не містять ніяких 
елементів, які суперечили б міжнародному праву або Правилам і Рекомендаціям Міжнародної 
морської організації (ІМО), і виконуються відповідним чином.

Заходи, вжиті в Турецьких протоках відповідно до цих Правил, спрямовані на підвищення безпе-
ки мореплавства, людського життя та екологічної спадщини. Крім того, заходи безпеки потрібні 
щодо ризиків та небезпек проходу більшого числа танкерів у протоках.

Туреччина належним чином поінформувала ІМО про заходи безпеки, вжиті у протоках. Крім 
того, Схема розділення руху та Система звітності, засновані у рамках Турецьких правил мор-
ських перевезень, були прийняті ІМО разом з деякими іншими правилами в 1995 році.

Більше того, Комітет ІМО з безпеки мореплавства на своїй 71-й сесії в травні 1999 р. підтвердив, 
що система встановлення шляху руху суден і відповідні Правила та Рекомендації ІМО, ті, що сто-
суються Турецьких проток, виявилися ефективними та успішними і значно сприяли підвищенню 
безпеки та зменшенню ризику зіткнень.

Служби руху суден у Турецьких протоках, які функціонують з 31 грудня 2003 р. у рамках 
Конвенції Монтре, Правил ІМО і Правил щодо Турецьких проток, забезпечують успішну ор-
ганізацію морських перевезень за допомогою високих стандартів технічного устаткування та 
кваліфікованого і досвідченого персоналу.

Відповідно до цього, аргументи, що містяться у вищезгаданій Ноті Постійного представництва 
Греції, є необґрунтованими, і заява Туреччини, зареєстрована в нашій Ноті від 14 грудня 2006 р. 
(Ref. no: 520.20/2006/ВМСО DT/12201), залишається незмінною та зберігає свою силу.

Відповідь від 18 травня 2007 року на Вербальну ноту Постійного представництва Греції від 
16 квітня 2007 року

Постійне представництво Республіки Туреччина при Відділенні Організації Об’єднаннях Націй 
та інших міжнародних організаціях у Женеві (Швейцарія), засвідчує свою повагу Генеральному 
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директору Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) та, посилаючись на Вербальну ноту 
останньої від 9 травня 2007 р. (Ref. C.L.22.2007) та Ноту Постійного представництва Греції від 
16 квітня 2007 р. (Ref. No: 6395(3160)/22/AS 783), що додається до неї, має честь поінформувати 
Генерального директора про таке.

Постійне представництво Республіки Туреччина хотіло б підкреслити, що в її ноті No. 
520.20/2007/BMCO DT/12201 від 14 грудня 2006 р. викладався фактичний стан справ.

Крім того, Постійне представництво хотіло б вказати, що аргументи та твердження, наведені 
у вищезгаданій Ноті делегації Греції, є безпідставними. Позиція Туреччини стосовно Правил 
морських перевезень через Турецькі протоки також визнана Міжнародною морською організа-
цією (IMO) та залишається незмінною. Відповідно до існуючих правил, центр Служб руху в 
Турецьких протоках (TSVTS) ефективно забезпечує інформацією про рух суден, навігаційну до-
помогу та організацію руху усім судам, що проходять через протоки.

Що стосується термінології, яка використовується при посиланнях на Конвенцію Монтре, то 
Постійне представництво, при усій повазі до формулювань вказаної Конвенції, хотіло б під-
креслити той факт, що протоки, що є предметом цієї Конвенції, –  це «Турецькі протоки», а саме 
«Стамбульська протока» і «Протока Чанаккале».

IV. ЗАЯВИ ВІДПОВІДНО ДО ПУНКТУ 3 СТАТТІ 59 МПОЗ (2005 р.)

ТОНГА

Після прийняття Всесвітньою асамблеєю охорони здоров’я в травні 2005 р. Міжнародні правила 
охорони здоров’я (МПОЗ) 2005 р. набудуть чинності 15 червня 2007 року.

Королівство Тонга підтримує той важливий внесок, який МПОЗ 2005 р. роблять в укріплення 
національних та глобальної систем охорони здоров’я населення від поширення захворювань.

Королівство Тонга розуміє, що для забезпечення ефективності МПОЗ 2005 р. потрібно, щоб вони 
працювали на різних рівнях у кожній країні, а також між країнами в міжнародних масштабах та 
Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Враховуючи цей факт, Тонга при підтримці регіо-
нальних партнерів, включаючи ВООЗ, зробила ряд кроків для підготовки до набуття чинності 
нового режиму. Проте неможливо підтвердити, що усі необхідні погодження будуть зроблені до 
15 червня 2007 року.

Отже, від імені Королівства Тонга та відповідно до пункту 3 Статті 59 МПОЗ 2005 р. заявляю, що 
до червня 2007 р. неможливо буде завершити вказані нижче погодження.

Питання, які залишилися та підлягають погодженню, є такими:

1. Завершення розгляду Закону про охорону громадського здоров’я 1992 р. для забезпе-
чення законодавчої відповідності з МПОЗ 2005 р.

2. Зміцнення існуючих систем для регулярної національної звітності про хвороби, що 
підлягають повідомленню, включаючи звітність про будь-які події, що мають потенційне значен-
ня для охорони громадського здоров’я, незалежно від їх джерела.

3. Різні поліпшення функцій у пограничних пунктах для охорони здоров’я, включаючи 
поліпшену звітність та можливості реагування на події в галузі охорони громадського здоров’я 
в аеропорту Фуамоту та епіднагляд і боротьбу з переносниками/резервуарами переносників в 
аеропорту Фуамоту та морському порту Нукуалофа.

Королівство Тонга прихильне і надалі буде виконувати свою частину колективних дій, які спри-
ятимуть охороні здоров’я населення в усьому світі. Я маю намір завершити узгодження питань, 
що залишилися, до 31 грудня 2007 р. і, безумовно, не пізніше 15 червня 2008 року.
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АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК 
ДО МІЖНАРОДНИХ ПРАВИЛ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я (2005 р.)

Цифри вказують номери сторінок, а не статей Правил, як це було в першому виданні

Б

багаж (особисті речі) 6, 7
біологічні речовини, реагенти і діагностичні матеріали 34

В

вантаж (товари, що перевозяться на перевізному засобі або в контейнері) 6
відправлення 6
вільна практика 6, 24
Всесвітня асамблея охорони здоров’я 1
Всесвітня організація охорони здоров’я  9
в’їзд по суші, наземні транспортні вузли 8, 19

Г

Генеральний директор (ВООЗ) 6
Греція, декларації і заяви 69–70

Д

дезінсекція 6
дезінфекція 6
деконтамінація 6
дератизація 6
держави-учасниці 65
 дії у разі надзвичайної ситуації у галузі охорони громадського здоров’я 12
 задоволення вимог до основних можливостей 47–48
 медико-санітарні заходи 22–23
 співпраця і допомога 33
Додаток 1 (Вимоги до основних можливостей у галузі епіднагляду і заходів у відповідь) 45–48
Додаток 2 (Схема прийняття рішень для оцінки та сповіщення про події) 49–52
Додаток 3 (Зразок свідоцтва про звільнення судна від санітарного контролю) 53–54
Додаток 4 (Технічні вимоги до перевізних засобів і операторів перевезення) 55
Додаток 5 (Конкретні заходи стосовно трансмісивних хвороб) 56
Додаток 6 (Вакцинація, профілактика і відповідні свідоцтва) 57–58
Додаток 7 (Вимоги, що стосуються вакцинації або профілактики  

  конкретних хвороб) 59–60
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Додаток 8 (Зразок морської медико-санітарної декларації) 61–63
Додаток 9 (Медико-санітарна частина Генеральної декларації повітряного судна) 64
дорожньо-транспортний засіб 6

Е

екіпаж 6
експерти, список експертів по МПОЗ 35
епіднагляд 12
 задоволення вимог до основних можливостей 47–48
 можливості держави-учасниці повідомляти про події 12
 перешкоди для міжнародних перевезень 12
 події, що можуть викликати міжнародне поширення хвороби 12
 продовження виконання зобов’язань державою-учасницею 12

З

заключні положення 39-44
 автентичність текстів 44
 відкликання відхилення і застереження 43
 відхилення 42
 врегулювання суперечок 39–40
 держави, що не є членами ВООЗ 43
 звітність та огляд 39
 зв’язок з іншими міжнародними угодами 40
 міжнародні санітарні угоди і правила 40–41
 набуття чинності, період для відхилення або застережень 41
 нові держави-члени ВООЗ 42
 застереження 42
 повідомлення, що направляються Генеральним директором 43–44
 поправки 39
          
заперечення проти застережень і тлумачення 67-68
заражений район 7
заражені особи 7
заходи охорони громадського здоров’я 22
 заражені перевізні засоби 24
  контейнери, зони вантаження контейнерів 7, 27
  обробка 24
 інспекція 7
  оператори перевезень 23
 особи, що здійснюють поїздку 9, 26
  пункт призначення 22
  медичне обстеження 8
  що знаходяться під медичним наглядом 26
  поводження з ними 26–27
 судна/літаки
  у пунктах в’їзду 24–25
  транзитні 23
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 транзитні товари 27
 цивільні вантажні автомобілі/потяги/автобуси 23, 25
  транзитні 23
  у пунктах в’їзду 25
збори 30-31
 за медико-санітарні заходи, що стосуються осіб, що здійснюють поїздку 30
 за предмети, що перевозяться 31
зона завантаження контейнерів (місце/устаткування для контейнерів) 7, 27

І

ізоляція 7
інвазія, інвазивний 7
Індія, застереження 66
інспекція 7
інтрузія, інтрузивний 7
інфекція 7
Ісламська Республіка Іран, заперечення проти застережень і тлумачення 67–68

К

карантин 7
Китай (декларації і заяви (МПОЗ 2005 р.) 68–69
Комітет з огляду 36
 ведення справ 37
 доповіді 37
 повноваження та склад 36–37
 процедури, що стосуються постійних рекомендацій 37–38
Комітет з надзвичайної ситуації 35
 повноваження та склад 35
 процедура 35–36
консультації 13
 з ВООЗ щодо медико-санітарних заходів 13
контамінація (наявність інфекційного або токсичного агента) 7
контейнер (транспортне устаткування) 7
координатор 8

Л 

літак 8
 аеропорти (див. також пункти в’їзду) 6, 19
 вимоги до основних можливостей 47–48
 Медико-санітарна частина Генеральної декларації повітряного судна 64
 зобов’язання держав-учасниць 19
 сертифікація ВООЗ 19 
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М

медико-санітарне спостереження 8
медико-санітарні документи 28–29
 медико-санітарна частина Генеральної декларації повітряного судна 29
 морська медико-санітарна декларація 28
 свідоцтва про вакцинацію або інші профілактичні заходи 28
 судові санітарні свідоцтва 29
медико-санітарні заходи 8, 32–34
 біологічні речовини, реагенти і діагностичні матеріали 34
 співпраця і допомога 33
медико-санітарні заходи у відповідь 8, 15–16
 обов’язки держави-учасниці 15–16
медичне обстеження 8
міжнародна поїздка 8
міжнародне перевезення 8
Міжнародні правила охорони здоров’я
 визначення, мета і сфера застосування 6–11
 декларації і заяви 68–73
 держави-учасниці 65
 додатки 1, 2 та 3    45–54
 загальні положення 22
 заключні положення 39–44
 заперечення проти застережень і тлумачення 67–68
 заходи охорони громадського здоров’я 22–27
 заява відповідно до п.3 Статті 59 (2005 р.) 73
 збори 30–31
 інформація і медико-санітарні заходи у відповідь 12–16
 Комітет з надзвичайної ситуації 35–36
 Комітет з огляду 36–38
 контактний пункт ВООЗ по МПОЗ (доступ для зв’язку) 7
 медико-санітарні документи 28–29
 мета і сфера застосування 10
 національні координатори (зв’язок з ВООЗ) 8
 перегляд 3–5
 принципи МПОЗ 10
 пункти в’їзду 9, 19–21
 рекомендації 10, 17–18
 список експертів 35
міжурядові організації, співпраця з ВООЗ 16
Морська медико-санітарна декларація 28, 61–63

Н

надзвичайні ситуації (див. ризики для охорони громадського здоров’я, надзвичайні ситуації) 8, 49
наземний транспортний вузол 8
наземний транспортний засіб 8
наукові дані 8
наукові принципи 8
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застереження і тлумачення 42–43
оператор перевезення 9
Організація/ВООЗ (див.  Всесвітня організація охорони здоров’я) 9
органи (відповідальні) 11
 національний координатор по МПОЗ, установа, доступ і контактна інформація 11
особи, що здійснюють міжнародну поїздку 9
особисті дані 9
 поводження з особистими даними 33

П

перевізний засіб (транспортний засіб) 9
перевірка (верифікація) 9
переносник 9
підозрілий 9
повідомлення 12
 дії держави-члена у разі надзвичайної ситуації 12–13
 що направляються Генеральним директором 43–44
подія 9
порти (морські порти для судів) 9
 задоволення вимог до основних можливостей 47–48
 зобов’язання держави-учасниці 19
 свідоцтва ВООЗ 19
 свідоцтва про санітарний контроль судна 19, 29
Португалія 71–72
постійна рекомендація 9, 37–38
постійне місце проживання 9
поштова посилка 9
прибуття (перевізного засобу) 9
пункти в’їзду 9, 19–21
 зобов’язання держави-учасниці 19
 наземний транспортний вузол 8, 19–20
 обов’язки компетентних органів 20–21

P

резервуар 10
рекомендації 17–18
 щодо осіб/предметів, що перевозяться, 18
 критерії 17–18
 тимчасові/постійні 17
ризик для здоров’я населення/надзвичайна ситуація 10
 визначення надзвичайної ситуації Генеральним директором 15
 визначення ризику для здоров’я населення 10
 дії держави-учасниці 12
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 інформація, що надається ВООЗ 14
 співпраця ВООЗ з державою-учасницею 15–16
 що мають міжнародне значення (екстраординарна подія) 10

C

санітарний контроль судна 29
 свідоцтва 19, 29
 свідоцтво про звільнення 29, 53–54
свідоцтва про вакцинацію 57–58
Список експертів (МПОЗ) 35
співпраця ВООЗ з міжнародними організаціями/органами 16
Сполучені Штати Америки, застереження і тлумачення 66–67
судно (див. також пункти в’їзду, порти)
 медико-санітарні документи 28–29
 Морська медико-санітарна декларація 28, 61–63
схема прийняття рішення, застосування/визначення ризиків/надзвичайні ситуації 10, 49

T

тимчасова рекомендація 10
тимчасове місце проживання 10
товари 10
Тонга 73
транзитні товари 27
трансмісивні хвороби 56
Туреччина, декларації і заяви 69–70, 72–73,

Х
хворий 10
хвороба 10
хвороби, що підлягають сповіщенню 49 
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Мета та сфера застосування МПОЗ (2005р.) полягають в 
«запобіганні міжнародному поширенню хвороб, захисті від них, 
контролі та прийнятті відповідних заходів на рівні охорони 
громадського здоров’я, які співмірні з ризиками для здоров’я 
населення, обмежені ними та не створюють зайвих перешкод для 
міжнародних перевезень чи торгівлі». Оскільки МПОЗ (2005р.) не 
обмежуються конкретними хворобами, а застосовуються до нових 
та таких, що постійно змінюються ризиків для здоров’я 
населення, вони призначені для того, щоб протягом тривалого 
часу відповідати міжнародним заходам у відповідь на виникнення 
та поширення хвороб. МПОЗ (2005р.) також забезпечують 
правову основу для важливих медико-санітарних документів 
щодо міжнародних поїздок та транспорту, а також санітарного 
захисту користувачів аеропортів, портів та наземних 
транспортних вузлів.         
 
Дане друге видання містить текст МПОЗ (2005р.), текст резолюції 
Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я WHA58.3, версію Медико-
санітарної частини Генеральної декларації літака, що набула 
чинності 15 липня 2007 року, а також доповнення зі списком 
держав-учасниць, застереження та інші повідомлення держав-
учасниць, що стосуються МПОЗ (2005р).  




