
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

1. Відвідування виключно у разі нагальної потреби

2. Покупці заздалегідь готують список усіх потреб (наприклад, спи-
сок продуктів чи лікарських засобів)

3. Відвідувачі одягають респіраторні маски

4. Перед входом та після виходу із закладу руки дезінфікують анти-
септиком

5. Кожен заклад розраховує максимальну кількість од-
ночасного перебування людей у торговому залі та 
розміщує відповідне оголошення на вході, калькуля-
тор за посиланням: http://bit.ly/CALCLviv

6. Відстань між покупцями – 3 метри

7. Якщо у закладі перебуває допустима кількість відвідувачів, інші 
клієнти чекають біля входу на відстані 3 м один від одного.

8. У закладах здійснюється регулярне провітрювання та дезінфек-
ція приміщень

9. Встановлені станції гігієни рук та є можливість миття рук у туалетах

10. Персонал забезпечений засобами індивідуального захисту, в 
тому числі респіраторними масками 

Протокол роботи 
продуктових магазинів, супермаркетів, аптек, зоомагазинів, 
ветеринарних лікарень та амбулаторій, магазинів побутової хі-
мії, спеціалізованих магазинів дитячого харчування, кол-центрів, 
центрів отримання он-лайн замовлень, автозаправних станцій, 
станцій технічного обслуговування транспортних засобів, авто-
станцій, установ банків, поштових установ та торгових закладів 
сфери ритуальних послуг, нотаріальних контор, страхових, кон-
салтингових та аудиторських компаній, тютюнових магазинів, 
пунктів обміну валют, магазинів хлібобулочних виробів, мініпе-
карень, магазинів з реалізації насіння, «Епіцентру», «Нової лінії».
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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:


