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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:

1. Біля входу – станції дезінфекції рук.

2. Температурний скринінг працівників – що 4 години, але не мен-
ше 2 разів на день (перший – до початку роботи); усі заміри зафік-
совані в журналі здоров’я.

3. Працівники – в захисних масках та рукавицях, правильно їх ви-
користовують та змінюють маски що 2 години (або ж коли зволо-
жаться), дотримуються правил особистої гігієни.

4. Працівників з ознаками ГРЗ до роботи не допускають (повинні са-
моізолюватися вдома).

5. Відвідувачі зобов’язані пройти температурний скринінг (прово-
дять працівники), а в разі підвищеної температури (більше 37,5) – 
залишити територію та звернутися до сімейного лікаря (у разі від-
мови – працівник закладу інформує поліцію).

6. Відвідувачі – в масках, біля входу дезінфікують руки; приміряючи 
одяг, використовують одноразові рукавиці (при виборі одягу чи 
взуття також рекомендовано бути в рукавицях).

7. Рекомендовано безготівкову оплату.

8. Примірочні дезінфікують після кожного відвідувача.

9. Заклад встановлює розмітку для забезпечення дистанції між від-
відувачами не менше 1,5 м на вході та біля каси.

10. Не більше 1 клієнта в закладі на 10 кв м приміщення.

11. Про симптоми ГРЗ працівник має повідомити керівника, терміно-
во залишити територію закладу, самоізолюватися, звернутися до 
сімейного лікаря та пройти тестування на COVID-19; у разі підтвер-
дження діагнозу, заклад проходить повну дезінфекцію та зачиня-
ється на карантин, а всіх працівників тестують.

12. Вимоги до діяльності закладу – на видному для відвідувачів місці; 
усі працівники ознайомлені з ними.

Протокол діяльності магазинів 
одягу, взуття та білизни


