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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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офіційний сайт міської ради Львова: city-adm.lviv.ua

чат-бот: lviv_city_helper_bot

гаряча лінія міста, тел. 15-80 
(цілодобово, безкоштовно)

Більше інформації:

ЯК ГОВОРИТИ З ДІТЬМИ
ПРО КОРОНАВІРУС

ФАКТИ
• Діліться інформацією, зрозумілою дитині відповідного віку.
• Розвінчуйте міфи.

• Маленьким дітям намагайтесь пояснювати якомога простіше. 

ПОЗИТИВ
• Запевніть дітей: усе буде добре, головне – підтримка одне одного.
• Поясніть, що багато дивовижних людей зараз наполегливо працю-

ють, аби зберегти здоров’я кожного.

СОЦІАЛЬНА ДИСТАНЦІЯ
• Поясніть дітям, як поширюється хвороба, на прикладі класу чи садочку.
• Розкажіть, що вірусу складно добратися, якщо багато людей водно-

час залишаться вдома і певний час не бачитимуться з друзями.

• Дистанція вбереже їхніх бабусь та дідусів, які є дуже вразливими.

    ЕМОЦІЇ ТА ВІДВЕРТІСТЬ
• Врахуйте, що тон впливає на емоційний стан дітей, тож не виказуйте 

страху.
• Нагадайте дітям, що вони можуть у будь-який час поговорити з вами, 

розповісти про свої занепокоєння й страхи.
• Не знецінюйте емоції дитини («не злись», «не вигадуй дурниць»). На-

впаки («Так, я знаю, що ти переживаєш, адже про це так багато гово-
рять, але все буде добре»)

    ГІГІЄНА
• Наголосіть дітям на простих речах, які може зробити ваша родина, 

щоб не допустити хвороби.


