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Львів VS коронавірус
Львів VS коронавірус:
корисні поради

Будьте здорові

Як себе захистити від
вірусних інфекцій

тертиякі
терти
правою
правою
долонею
долонею
по можуть
по
Роз’яснення,
заклади
тильній
тильній
стороні
стороні
лівої руки
лівої руки
працювати, а яким
рекомендовано
і навпаки
і навпаки
призупинити діяльність

2 2

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
Робота
тимчасово
призупинена:
З тими, хто має симптоми застуди, мінімальна дистанція —
1,5 метра

1. Закладів
громадського
харчування (крім тих,
Термічно обробляйте
продукти
їжте сире м'ясо,на
м'ясні
субпродукти та яйця
хтоНепрацює
доставку)
Уникайте дотиків до свого обличчя

торкайтеся брудними руками своїх очей, носа та рота
2. Не
Торгово-розважальних
центрів (крім продуктових магазинів, супермаркетів, аптек,
зоомагазинів, магазинів побутової хімії та
спеціалізованих магазинів дитячого харчування)

3. Закладів, які надають косметологічні, перукарські, масажні та спа-послуги
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Робота дозволена:
1. Торговим закладам господарських товарів,
торговим закладам будівельних матеріалів (через здійснення онлайн-замовлень з доставкою)
2. За окремим протоколом:
• продуктовим магазинам
• супермаркетам
• аптекам
• зоомагазинам
• магазинам побутової хімії

4. Коворкінгові зони (крім кол-центрів)

• спеціальним магазинам дитячого харчування

5. Речових ринків, магазинів та торгових центрів промислових товарів

• установам банків

6. Книжкових магазинів

• авто- (газо) заправним станціям

7. Ломбардів

• станціям технічного обслуговування транспортних засобів

8. Компаній з надання споживчих кредитів
9. Представництв компаній з онлайн-кредитування

• поштовим установам

• торговим закладам сфери ритуальних послуг
• автостанціям

10. Квіткових ринків, павільйонів, магазинів та
малих архітектурних форм, в яких продають
живі квіти (дозволена роздрібна торгівля живими квітами біля цвинтарів)

• ветеринарним лікарням та амбулаторіям

11. Майстерень з ремонту годинників, одягу,
взуття, галантерей

5. Страховим компаніям
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12. Візових центрів на території міста Львова
Більше інформації:

3. Продуктовим ринкам (за окремим протоколом)
4. Нотаріальним конторам
6. Консалтинговим компаніям
7. Аудиторським компаніям
8. Місцям реалізації тютюнових виробів
9. Магазинам з реалізації насіння
10. Торговим центрам Епіцентр та Нова Лінія
11. Пунктам обміну валют (з дотримання дистанції 2 м між клієнтами)
12. Торговим пунктам реалізації хлібобулочних
виробів та міні-пекарень

офіційний сайт міської ради Львова: city-adm.lviv.ua
чат-бот: lviv_city_helper_bot
гаряча лінія міста, тел. 15-80 (цілодобово, безкоштовно)
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