
Львів VS коронавірус
Будьте здорові
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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 ЯК ПОВОДИТИСЬ НА ДИТЯЧОМУ 
МАЙДАНЧИКУ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ
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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:

Діти можуть перебувати на майданчи-
ку лише під пильним наглядом батьків 
чи родичів 

Бути в захисних масках та рукавицях

Дотримуватись соціальної дистанції 
не менше 2 метрів

Взяти зі собою одноразові серветки, 
торкатись з їхньою допомогою повер-
хонь. Опісля – згорнути одноразову 
серветку, покласти в поліетиленовий 
пакет та викинути у смітник

Після виходу з майданчика, обов’язко-
во продезінфікувати руки та інші відкри-
ті частини тіла або ж вимити з милом

За наявності ознак гострого респіра-
торного захворювання відвідувати ди-
тячий майданчик заборонено

2м


