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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:

Протокол діяльності 
служб доставки 
під час карантину

1. Температурний скринінг працівників вранці та вве-
чері; працівники обов’язково інформують про резуль-
тати оператора служби.

2. Працівник із ознаками ГРЗ невідкладно повертається 
додому, а в разі погіршення стану – повідомляє швидку.

3. Працівники служби доставки – в захисних масках та 
рукавицях.

4. Працівники служби дезінфікують рюкзаки та тран-
спортні засоби після кожної доставки.

5. Отримання замовлення від закладу харчування – ви-
нятково назовні й при мінімальному контакті з його 
працівниками. Натомість сам заклад наносить розміт-
ку та визначає схему отримання продукції біля своєї 
будівлі.

6. Дистанція між працівниками служб доставки в черзі 
на замовлення біля закладу – не менше 2 метрів.

7. Службам доставки та закладам громадського харчу-
вання рекомендовано застосовувати безконтактну 
оплату.

8. Доставка замовлення замовнику – безконтактна.


