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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

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

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

Більше інформації:

ШАНОВНІ ПАСАЖИРИ!
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України, на час карантину в гро-
мадському транспорті Львова можуть їздити ЛИШЕ працівники за-
кладів та установ, які забезпечують життєдіяльність міста у сферах:

• охорони здоров’я;

• продовольчого забезпечення;

• енергозабезпечення;

• водозабезпечення;

• комунальних послуг;

• урядування та надання найважливіших державних послуг;

• зв’язку та комунікації;

• засобів масової інформації;

• фінансових та банківських послуг;

• функціонування інфраструктури транспортного забезпечення;

• оборони;

• правопорядку та цивільного захисту; 

• об’єктів критичної інфраструктури, що мають безперервний 
промисловий цикл.

Пасажири зобов’язані мати при собі посвідчення або до-
відку, що підтверджує місце праці (з мокрою печаткою/штампом 
та підписом керівника), та засоби особистого захисту (захис-
ну маску або респіратор).

Відповідальність за відсутність документів несе пасажир.

Штраф за недотримання умов карантину – від 17 до 34 тис грн.


