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Львів VS коронавірус:
Львів
VS
коронавірус
корисні поради

РУК

НеНето

Більше інформації:

офіційний сайт міської
ради Львова:
city-adm.lviv.ua
чат-бот:
lviv_city_helper_bot

Корисні поради як вберегтися від коронавірусної інфекції COVID-19
Будьте здорові

Як себе захистити від
Карантин інфекцій
та обмеження соціальних контактів (осовірусних
бливо людям з групи ризику – пенсіонерам та людям

Зміцнюйтезімунітет
та стежте
за самопочуттям
хронічними
захворюваннями)

!

Повідомте лікарю, якщо ви протягом останніх
14-ти днів повернулись із країни, в якій зафіксовані випадки захворювань на COVID-19 або ж
спілкувались із інфікованою людиною

Повноцінне харчування, здоровий сон, фізичні вправи
та водний баланс організму

Обмеження
користування громадським транспорВчасно звертайтеся
до лікаря
за симптомів
нагальної
У разі появитом,
перших
ГРВІ,потреби
невідкладно– краще піша прогулянка чи
велосипед.
зверніться до
свого сімейного лікаря
Мийте часто руки з милом протягом 20-ти секунд
Зайвий
раз невміст
виходьте
з дому,
скористайтесь поАбо користуйтесь
антисептиком,
спирту в якому
не
повинен бути
менше 60-80%
слугами
он-лайн замовлення та доставки
Уникайте контакту з людьми із симптомами ГРВІ
З тими, хто Соціальне
має симптоми застуди,
мінімальна дистанція при
—
дистанціювання
вкрай важливих
2м
1,5 метра
контактах – магазин, аптека, АЗС тощо
Термічно обробляйте продукти
Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти та яйця

Постійна особиста гігієна (часте миття рук, дезінУникайте дотиків
доповерхонь,
свого обличчя провітрювання приміщень)
фекція
Не торкайтеся брудними руками своїх очей, носа та рота

Відсутність симптомів – не гарантує відсутності хвороби, вбережіть себе та інших, носієм може бути кожен.
При перших симптомах (температура, кашель, утруднене дихання) – телефонічна консультація зі сімейним лікарем

Як відрізнити
COVID-19 від інших
респіраторних
захворювань?

Лікарі мають всі необхідні
алгоритми дій
У випадку підстав для підозри лікарі викликають бригаду медичної допомоги
Людину доставляють у визначену госпітальну базу

Весь цей час людина буде ізольована
до отримання результатів тесту

Проводиться дослідження
для виключення або підтвердження COVID-19

Мер Львова Андрій Садовий закликає:
Шановні львів‘яни,
Зупинити поширення коронавірусу COVID-19 у Львові - наше
спільне завдання. Зараз найважливіше – всім, хто може, залишатись вдома. У магазинах, аптеках дотримуватись соціальної дистанції. Максимально виконувати усі поради медиків.

!!

Бережіть себе, своїх рідних і будьте здорові!
кашель

підвищена
температура

утруднене
дихання

Гаряча лінія міста, тел. 15-80
(цілодобово, безкоштовно)

