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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 проведення екскурсій
1. Гід/екскурсовод щодня вимірює тем-

пературу тіла перед початком роботи; 
якщо він є працівником компанії, то 
температурний скринінг забезпечує її 
керівництво; усі заміри зафіксовані в 
журналі здоров’я.

2. Гід/екскурсовод – у захисній масці чи 
екрані/щитку, правильно їх використо-
вує та дотримується правил особистої 
гігієни, змінює маски що 2 години (або 
ж коли зволожаться); рекомендовано 
використовувати одноразові рукавиці 
або індивідуальний антисептик.

3. Гіду/екскурсоводу з ознаками ГРЗ забо-
ронено проводити екскурсії (повинен 
самоізолюватися та звернутися до сі-
мейного лікаря); якщо він є працівни-
ком компанії, то повинен бути скерова-
ний додому керівництвом.

4. Гід чи туристична компанія заздалегідь 
інформують екскурсанта про обов’язко-
вість використання масок та рукавиць 
під час екскурсії (власних або наданих 
туристичною компанією/фахівцем – за 
домовленістю).

5. Якщо маски та рукавиці для екскурсанта 
входять у вартість послуги, то їх забез-
печує гід/екскурсовод (якщо надає по-
слугу як ФОП) або туристична компанія 
(якщо гід працює за договором).

6. Фізична дистанція між учасниками екс-
курсії та з учасниками інших екскурсій-
них груп не менше 1,5 м; відповідаль-
ність – за екскурсантом.

7. Не рекомендовано заводити екскурсій-
ну групу в туристично-привабливі об’єк-
ти та місця, у яких неможливе дотри-
мання дистанції.

8. Кількість учасників екскурсійної групи 
обмежена: 1-й етап – 8 осіб разом із гі-
дом, 2-й етап (за окремим рішенням ко-
місії ТЕБ і НС) – 20 осіб разом із гідом.

9. Рекомендовано забезпечити екскур-
сантів (більше 8 осіб) системами озву-
чення та навушниками (в окремому гер-
метичному пакуванні для кожного) або 
ж використовувати спеціальні мобільні 
додатки для дистанційної комунікації.

10. Якщо система озвучення та навушники 
входять у вартість послуги, то їх забез-
печує гід/екскурсовод (якщо надає по-
слугу як ФОП) або туристична компанія 
(якщо гід працює за договором).

11. Гучномовці під час екскурсій у населе-
них пунктах (зокрема в парках, скверах 
та місцях відпочинку) заборонені.

12. Рекомендована безготівкова оплата.

13. Гід чи туристична компанія інформують 
екскурсанта про карантинні обмежен-
ня, які діють у населеному пункті.

14. Використовуючи під час екскурсії тран-
спортний засіб, діяти відповідно до 
окремого протоколу роботи туристич-
но-атракційного транспорту.

15. Про симптоми ГРЗ гід-працівник компа-
нії має повідомити керівника, самоізо-
люватися, звернутися до сімейного ліка-
ря та пройти тестування на COVID-19; у 
разі підтвердження діагнозу, всіх праців-
ників компанії тестують.


