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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
дотримання карантинних вимог 

при відвідуванні інклюзивно-ресурсних центрів

Працівникам інклюзивно-ресурсних центрів:

1. Чітко дотримуватися санітарних 
та протиепідемічних заходів (по-
стійно використовувати маски, 
окуляри, щитки та рукавички, змі-
нювати їх, проводити дезінфек-
цію рук).

2. Проводити щоденно дезінфекцію 
території установи: домофони, 
хвіртки, ручки.

3. Дезінфікувати приміщення, ме-
блі, систематично проводити во-
логе прибирання.

4. Проводити кварцування примі-
щень бактерицидними лампами 
на початку та в кінці робочого дня 
(згідно із графіком і за відсутності 
людей).

5. Щодня обробляти іграшки 2% 
мильним розчином.

6. Вилучити м’які іграшки та килими 
з довгим ворсом.

7. Контейнери із використаними за-
собами індивідуального захисту, 
запаси дезінфікуючих засобів та 
засобів для прибирання розмі-
щувати у місцях, недоступних для 
дітей.

8. Працівники ІРЦ повинні перебу-
вати в установі у змінному одязі.

9. Медична сестра зобов’язана про-
водити огляд дітей із заповне-
нням певного протоколу, щоден-
но вести журнали вимірювання 
температури та обліку перебуван-
ня дітей і супроводжуючої особи 
в установі.

10. Провітрювати приміщення щого-
дини.

11. У кожному приміщенні закладу 
розмістити протокол функціону-
вання ІРЦ під час послаблення ка-
рантину, якого повинні чітко до-
тримуватися усі працівники.

12. Переобладнати розміщення ме-
блів в кабінетах таким чином, 
щоб забезпечити максимальну 
соціальну дистанцію.

13. Обмежити безпосередній фізич-
ний контакт із дітьми з урахуван-
ням особливостей дитини.

14. З метою проведення комплексної 
психолого-педагогічної оцінки та 
отримання висновків, розробити 
графіки прийому громадян від-
повідно до попереднього запису 
(онлайн або у телефонному ре-
жимі). Для запобігання інфікуван-
ня, забезпечити окремий вхід для 
прийому батьків.


