
ЯК МІСТО ДЯКУЄ 
ЛЬВІВСЬКИМ МЕДИКАМ

Бюджет Львова

обласний лабораторний центр МОЗ (23)   - 
поліклініки та лікарні Львова
обласна інфекційна лікарня (236)
інститут епідеміології та гігієни медуніверситету (17)
1-ша міська лікарня (117)
8-ма міська лікарня (223)
військово-медичний центр західного регіону (4)

ТЕХНІКА ГІГІЄНІЧНОЇ АНТИСЕПТИКИ РУК
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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:

620 медпрацівників
(надають допомогу інфікованим)

поліклініки та лікарні Львова

військово-медичний центр 
західного регіону

10 000 грн.

20 000 грн.
168 медпрацівників
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(інфікувались під час роботи)


