
1. Двічі на день (зранку і ввечері) вимірювання тем-
ператури працівникам

2. Працівники з ознаками ГРВІ — негайно додому на 
карантин

3. Усі працівники у респіраторних масках, з неухиль-
ним дотриманням правил особистої гігієни

4. У всіх приміщеннях — станції гігієни рук

5. У туалетах – обов’язкова наявність мила та паперо-
вих рушничків, протічної води

6. Відстань між працівниками служби доставки — не 
менше 3 м

7. Кожні 2 години — дезінфекція приміщень та авто-
мобілів/велосипедів, якими здійснюють доставку

8. Мінімізувати контакт працівників з клієнтом під час 
замовлення та здійснення доставки

9. Максимально уможливити безконтактну оплату 
замовлень.

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 Протокол дій для закладів
громадського харчування,
що працюють на доставку
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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:


