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Львів VS коронавірус:
корисні поради 

Як себе захистити від 
вірусних інфекцій

Зміцнюйте імунітет та стежте за самопочуттям
Повноцінне харчування, здоровий сон, фізичні вправи 
та водний баланс організму

Вчасно звертайтеся до лікаря
У разі появи перших симптомів ГРВІ, невідкладно 
зверніться до свого сімейного лікаря

Мийте часто руки з милом протягом 20-ти секунд
Або користуйтесь антисептиком, вміст спирту в якому не 
повинен бути менше 60-80%

Уникайте контакту з людьми із симптомами ГРВІ
З тими, хто має симптоми застуди, мінімальна дистанція — 
1,5 метра

Термічно обробляйте продукти
Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти та яйця

Уникайте дотиків до свого обличчя
Не торкайтеся брудними руками своїх очей, носа та рота

терти правою долонею по 
тильній стороні лівої руки 

і навпаки
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гаряча лінія міста, тел. 15-80 
(цілодобово, безкоштовно)
офіційний сайт ЛМР: city-adm.lviv.ua

Більше інформації:

ПРОТОКОЛ
дотримання карантинних вимог 

при відвідування закладів дошкільної освіти

Протокол для батьків вихованців ЗДО:

1. Надати письмову згоду щодо до-
тримання правил відвідування ЗДО 
під час послаблення карантину.

2. Якщо ви будете дитину вести 
вперше після відновлення роботи 
до дитячого садка, проінформуй-
те про це вихователя до 17.00 го-
дини дня напередодні, тобто за 1 
день до приходу.

3. Для батьків вхід у приміщення 
дитячого садка заборонений.

4. Прийом у дитячий садок здійсню-
ється з 07.30 до 10.00 години ран-
ку на території закладу за межа-
ми будівлі.

5. Батьки та супроводжуючі особи 
повинні одягати респіратор або 
захисну маску так, щоб були по-
криті ніс та рот.

6. Працівник дитячого садка здійс-
нює температурний скринінг та 
відводить дитину в групу. 

7. При найменших ознаках захворю-
вання та у разі підвищеної тем-
ператури у дитини (більше 37,2), 
необхідно залишити територію 
закладу та звернутися до сімей-
ного лікаря (педіатра). 

8. При найменших ознаках незду-
жання упродовж дня, дитина ві-

дразу ізольовується і батьки зо-
бов’язані негайно її забрати. 

9. Заборонено приводити дитину до 
дитячого садка з ознаками респі-
раторних захворювань (кашель, 
нежить, тощо), а також, якщо ди-
тина перебувала в контакті із за-
хворілими на Covid19 особами 
впродовж останніх 14 днів.

10. Приводити дитину до дитячого 
садка тільки з комплектом необ-
хідного одягу на 1 день. 

11. Не приносити з дому до дитячо-
го садка самокати, велосипеди, 
м’які та пластикові іграшки.

12. Забирати дітей ввечері лише при 
вході до дитячого садка.

13. Увечері усі речі дитини необхідно 
забрати додому, оскільки шафки і 
роздягальня піддаються додатко-
вій дезінфекції. При необхідності 
забрати дитячі речі повідомляйте 
про це вихователя. Працівник за-
кладу дошкільної освіти видасть їх.

14. Просимо уникати близького кон-
такту з працівниками дитячого 
садка, іншими батьками і дітьми. 

15. Всі питання щодо організації ос-
вітнього процесу з’ясовувати в 
онлайн режимі.


