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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 роботи закладів 
громадського харчування 
(у приміщенні) 

1. Не більше 10 осіб у приміщенні водночас.

2. Відстань між столами – не менше 1,5 м.

3. Біля входу – станції дезінфекції рук.

4. Замість звичного паперового меню – одноразове паперове 
або ж електронне.

5. Відвідувачі зобов’язані пройти температурний скринінг (про-
водять працівники), а в разі підвищеної температури (більше 
37,5) – залишити територію та звернутися до сімейного лікаря 
(за відмови – працівник закладу інформує поліцію).

6. Отримання та видача замовлення – з дотриманням фізичної 
дистанції та мінімальним контактом між працівником та від-
відувачем закладу.

7. Перед відкриттям та після закриття – повна дезінфекція; що 
4 години – вологе прибирання закладу; після кожного відвід-
увача – вологе прибирання й дезінфекція місця для сидіння та 
столу (опісля – місце маркують таблицею, наліпкою абощо).

8. Рекомендована безготівкова оплата.

9. Обслуговування – одноразовим посудом із картону чи паперу; 
багаторазовим – лише за умови високотемпературної оброб-
ки в посудомийній машині.

10. Прибори й кондименти до напоїв (цукор, мішалки, трубочки 
тощо) – в індивідуальній упаковці.

11. Використання туалетів закладу дозволено (у туалетних кімна-
тах проводять дезінфекцію та вологе прибирання після кож-
ного відвідувача). 


