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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:

1. Температурний скринінг пра-
цівників – що 4 години, але не 
менше 2 разів на день (пер-
ший – до початку роботи); всі 
заміри зафіксовані в журналі 
здоров’я.

2. Працівники – в захисних ма-
сках та рукавицях, правильно 
їх використовують та зміню-
ють маски що 2 години (або 
ж коли зволожаться), дотриму-
ються правил особистої гігієни.

3. Працівників із ознаками ГРЗ 
до роботи не допускають (по-
винні самоізолюватися вдома).

4. Біля входу – станції дезінфек-
ції рук.

5. Відвідувачі зобов’язані про-
йти температурний скринінг 
(проводять працівники), а в 
разі підвищеної температури 
(більше 37,5) – залишити тери-
торію та звернутися до сімей-
ного лікаря.

6. Повна дезінфекція установи – 
перед відкриттям та після за-
криття; вологе прибирання – 
що чотири години.

7. Вимоги до діяльності устано-
ви – на видному для відвіду-
вачів місці; усі працівники оз-
найомлені з ними.

8. Установа встановлює розміт-
ку для забезпечення дистан-
ції між відвідувачами не мен-
ше 2 м (зокрема – біля входу).

9. На 10 кв м площі – не більше 
1 людини.

10. Вологе прибирання та дезін-
фекція в туалетних кімнатах 
що три години (графік розмі-
щено всередині).

11. Замість рукосушок у туалет-
них кімнатах – паперові руш-
ники.

12. Відвідувачі – в масках, біля 
входу одягають рукавички і 
дезінфікують руки. 

13. Он-лайн реєстрація.

14. Рекомендовано безготівкову 
оплату.

Протокол діяльності 
консульських установ 
та візових центрів


