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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:

Обласний штаб протидії COVID-19, тел. 068 620 4972      
БФ «Із янголом на плечі», тел. 097 462 9246

1. Рекомендувати  вірним  брати  участь  у 
богослужіннях на Вербну неділю та в Пас-
хальних  богослужіннях  у  домашніх  умо-
вах – через онлайн-трансляцію.

2. Дозволити  мирянам  у  Вербну  неділю 
та на Пасхальні свята під час онлайн-тран-
сляцій, після прочитання відповідних мо-
литов  про  благословення  верби  й  пас-
хальних страв, окропити їх святою водою 
самостійно вдома.

3. У  Вербну  неділю  та  Пасхальні  дні  ві-
ряни не зможуть потрапити до храму на 
богослужіння.

4. Під  час  богослужінь  у  храмі  можуть 
бути  присутні  лише  священнослужителі 
та церковнослужителі, а також ті, хто за-
безпечує проведення богослужінь і тран-
сляції.

5. Люди,  які  знаходитимуться  на  вулиці 
поза храмом, повинні дотримуватися фі-
зичної дистанції 2 м та карантинних норм 
(за недотримання умов карантину відпо-
відальність нестимуть мешканці відповід-
но до законодавства).

6. Доступ  до  плащаниці  буде  можливим 
при  дотриманні  фізичної  дистанції  2 м  і 
карантинних норм. Вшанування здійсню-
ється  поясним  поклоном  без  дотиків  та 
цілування.

7. Рекомендувати  власникам  торгових 
мереж та магазинів організувати можли-
вість освячення великодніх страв перед їх 
реалізацією.

8. Якщо  люди  приходитимуть  до  храму 
з лозою  та пасхальними стравами, освя-
чення відбуватиметься на вулиці з дотри-
манням фізичної дистанції 2 м та всіх ка-
рантинних  норм  (за  недотримання  умов 
карантину  відповідальність  нестимуть 
мешканці відповідно до законодавства).

9. У передмістях міста Львова, малих насе-
лених пунктах (селах, селищах) освячення 
лози  та  великодніх  страв може  здійсню-
ватися біля помешкань вірян з дотриман-
ням фізичної дистанції 2 м та карантинних 
норм  (за  недотримання  умов  карантину 
відповідальність нестимуть мешканці від-
повідно до законодавства).

10. Відвідини священнослужителями й ми-
рянами кладовищ є можливими після за-
кінчення карантину.

11. Щодо  богословських,  канонічних  та 
пасторальних  питань  (сповідь,  причастя 
тощо)  просимо  прислухатися  до  ієрархів 
своїх Церков.

Ці рекомендації були складені відповідно до рекомендацій Національної поліції України та органів місцевої і державної 
влади. Погоджені керівником Національної поліції Львівщини. 
*за недотримання умов карантину законом передбачений штраф у розмірі від 17 до 34 тис грн.
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Будьте здорові

Рекомендації Ради Церков 
міста Львова священнослужителям 

та мирянам усіх конфесій міста щодо 
святкування Вербної (Квітної) неділі 

та Великодня


