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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

Протокол для інклюзивно-ресурсного центру:

1. Проводити прийом дітей відпо-
відно до попереднього запису.

2. Заборонити стороннім особам за-
ходити у приміщення закладу.

3. 3. Взяти письмову згоду у батьків 
щодо дотримання вимог під час 
послаблення карантину.

4. 4. Обладнати контейнери (з над-
писами) для використаних масок 
та рукавичок.

5. Організувати на входах до устано-
ви місця для обробки рук та взуття 
(дезінфікуючі килимки) із вказів-
ником про необхідність дезінфек-
ції (банер, наклейка), де праців-
ники ІРЦ вимірюють температуру, 
проводять огляд дітей та супро-
воджуючої особи, знезараження 
взуття та дезінфекцію рук. 

6. При вході до спеціаліста дитина 
та супроводжуюча особа знімає 
верхній одяг, миє руки з милом і 
витирає паперовим рушником.

7. При найменших ознаках захво-
рювання дитина в ІРЦ не допус-
кається.

8. При найменших ознаках незду-
жання дитини чи супроводжую-
чої особи впродовж проведення 
комплексного психолого-педаго-

гічного вивчення, необхідно зо-
бов’язати батьків покинути при-
міщення ІРЦ та звернутись до 
сімейного лікаря.

9. Медичним працівникам щоденно 
заповнювати журнали вимірю-
вання температури та обліку пе-
ребування дітей і супроводжую-
чих осіб в установі.

10. Організувати прийом громадян з 
дотриманням дистанції між від-
відувачами.

11. Кількість відвідувачів, які можуть 
одночасно перебувати в установі 
може бути з розрахунком не біль-
ше 1 особи на 5 кв. м.

12. Забезпечити обмеження перебу-
вання на території інших осіб (за-
чиняти територію установи). 

13. Здійснювати температурний скри-
нінг працівників кожні чотири го-
дини упродовж дня із записом у 
відповідному журналі.

14. Працівник установи, у якого є 
симптоми ГРЗ не допускається до 
роботи, про наявність симптомів 
ГРЗ повинен терміново повідоми-
ти керівника, залишити територію 
установи, самоізолюватися, звер-
нутися до сімейного лікаря. 


