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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:

Протокол діяльності 
непродовольчих ринків

1. Безконтактний температурний скринінг відвідувачів, 
продавців та інших працівників перед входом на тери-
торію.

2. Біля кожного входу до ринку – станції дезінфекції рук.

3. Не більше 1 покупця на 10 кв м площі ринку.

4. Працівники та продавці – у захисних масках та гумових 
рукавичках, які необхідно замінювати кожні 2 години, 
дотримуються правил особистої гігієни.

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

6. Працівників з ознаками ГРЗ до роботи не допускають 
(повинні самоізолюватись вдома).

7. Обробка торговельного обладнання, ручок вхідних две-
рей тощо миючими й дезінфікуючими (хлоро- та спирто-
вмістними) засобами (що 3 години); вологе прибирання 
та дезінфекція приміщень (в кінці робочого дня).

8. Рекомендовано безготівкову оплату.

9. Вимоги до діяльності ринку – на видному для відвідува-
чів місці; усі працівники ознайомлені з ними; визначено 
відповідального за заходи щодо протидії COVID-19.

10. Контроль за дотриманням вимог та оперативне усунен-
ня порушень – за адміністрацією ринку.


