
Львів VS коронавірусТЕХНІКА ГІГІЄНІЧНОЇ АНТИСЕПТИКИ РУК

1 2

3 4

5 6

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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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:

ЯК ПОВОДИТИСЬ У ПАРКАХ, 
ЛІСОПАРКАХ ТА ЗЕЛЕНИХ ЗОНАХ 

ЛЬВОВА ПІД ЧАС КАРАНТИНУ
ПРАВИЛА:

• дотримуйтесь дистанції при спіл-
куванні не менше 2 м;

• на території спортивних майдан-
чиків – не більше 1 людини водно-
час;

• не використовуйте дитячі іграш-
ки, спортивний інвентар для гру-
пових ігор та іграшки для собак;

• не відвідуйте парки, лісопарки та 
зелені зони Львова при наявності 
симптомів ГРЗ або ж перебуваю-
чи на самоізоляції;

• не відвідуйте громадські туале-
ти та кімнати догляду за дитиною 
(вони зачинені на час карантину);

• балансоутримувач парку, лісопар-
ку чи зеленої зони повинен що-
денно здійснювати дезінфекцію 
дитячих майданчиків, лавок, по-
ручнів та інших елементів інфра-
структури, яких можуть торкатися 
відвідувачі.

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

• вимірюйте температуру, перш ніж 
вийти на вулицю;

• для прогулянки обирайте зеле-
ні зони, найближчі до вашого по-
мешкання;

• уникайте громадського транспор-
ту, добираючись до парку;

• якщо в парку надто багато людей, 
оберіть для прогулянки інший;

• не перебувайте в парку довше 2 
годин;

• для дезінфекції рук використо-
вуйте антисептик;

• не вживайте продукти харчуван-
ня в парку;

• намагайтесь не торкатись лавок 
руками;

• уникайте контакту рук із облич-
чям;

• домашніх улюбленців вигулюйте 
лише у відведених для цього міс-
цях, а опісля – обов’язково про-
мийте лапи тварини водою з ми-
лом;

• якщо займаєтесь спортом на май-
данчиках, обробляйте антисепти-
ком долоні або ж ділянки облад-
нання/тренажерів, із якими вони 
контактують.


