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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:

Рекомендації Ради Церков Львова 
священнослужителям та мирянам 

усіх конфесій міста
1. Біля входу в храм розмісти-

ти станції дезінфекції рук та, 
за можливості, пристрої для 
безконтактного вимірюван-
ня температури.

2. Сприяти, аби біля входу до 
храму не створювались скуп-
чення людей.

3. Люди, які знаходяться в хра-
мі, повинні бути в масках. 

4. Відстань між відвідувачами 
храму – не менше 1,5 м (за ви-
нятком членів однієї сім’ї, що 
живуть разом).

5. Рекомендувати людям під 
час богослужінь знаходитись 
на вулиці із дотриманням 
дистанції не менше 1,5 м (за 
винятком членів однієї сім’ї, 
що живуть разом).

6. Шанування святинь (Хреста, 
ікон, святих мощей) виявляти 
через поклоніння/поклон пе-
ред ними, без цілування.

7. Під час проведення проце-
сій, прощ, хресних ход тощо 
дотримуватись дистанції між 
учасниками не менше 1,5 м 
(за винятком членів однієї 
сім’ї, що живуть разом).

8. Відвідування священнослу-
жителями й мирянами кла-
довищ та звершення на них 
заупокійних молитов у час 
Зелених свят є можливим за 
умови дотримання всіх норм 
карантину.

9. Священнослужителі повин-
ні проводити постійну ін-
формаційно-роз’яснюваль-
ну роботу щодо важливості 
дотримання карантинних 
норм як вияву любові до 
ближнього.

10. Щодо богословських, кано-
нічних та пасторальних пи-
тань (сповідь, причастя тощо) 
просимо виявляти послух 
церковній ієрархії.


