
Друзі, сьогодні, як ніколи, нам потрібно “озброїтися” знаннями про COVID-19 та 

пандемію, аби протидіяти поширенню хвороби. Наша обізнаність “не на руку” 

новому типу коронавірусу, тоді як паніка та розпач – його союзники. 

 



Мити руки з милом та водою – це дієвий спосіб вплинути на вірус. 

Якщо немає можливості помити руки з милом, обов’язково скористайтеся 

антисептиком, вміст спирту в якому щонайменше 60%. Дія антисептика схожа на 

дію мила, однак антисептики не змивають бруд зі шкіри і можуть бути менш 

ефективними, якщо, наприклад, руки спітніли. Окрім того, варто часто протирати 

антисептиком гаджети і поверхні, яких постійно торкаєтесь.  

 
 



 
Узагальнимо важливі правила, щоб запобігти COVID-19: 

 Часто мийте руки з милом і водою і користуйтеся спиртовмісними засобами 

для дезінфекції рук. 

 Використання маски. 

 



 
 

 

 Кашляйте або чхайте у згин ліктя або прикривайте рот і ніс серветкою, яку  

 одразу викидайте, а не долонями (кашльовий етикет). Чому не долонями? 

Тому що після цього ми торкаємося поверхонь, наприклад, пульта 

телевізора, ручки дверей чи візочка в супермаркеті, і можемо передати вірус 

іншим людям, які також їх торкнуться. 

 Не торкайтеся очей, носа і рота, наскільки це можливо. 

 Дотримуйтеся дистанції 1,5-2 метри з людьми. 

 Уникайте скупчення людей. 

 Повноцінно харчуйтеся, висипайтесь і намагайтеся не перевтомлюватися. 

 Дезінфікуйте спиртовмісним розчином усі поверхні і предмети, до яких часто 

торкаєтесь. Наприклад, кухонні і робочі столи, мобільний або стаціонарний 

телефон, пульт телевізора, клавіатура і екран комп’ютера, планшет. 

Важливо: у ситуації з COVID-19, якщо у вас чи родичів підвищиться температура, 

з’явиться кашель та / або утруднене дихання, потрібно одразу телефонувати лікарю 

та обмежити контакти з близькими, щоб захистити їх. Прийти до медичного закладу, 

якщо у вас немає симптомів, що загрожують життю, може бути небезпечно: у 

лікарні завжди є небезпека зараження – як для вас, так і ви можете заразити когось із 

відвідувачів або персоналу. 

Якщо у вас кашель, нежить, невелика температура і ваші симптоми не здаються вам 

серйозними, ви однаково можете заразити людей навколо. Тому вам дуже важливо 

залишатися вдома, щоб уберегти людей довкола себе. Соціальне дистанціювання 

вкрай важливе! 



Пам’ятайте, від нас із вами залежить дуже багато. Щонайперше, важливо 

дотримуватись правил: обмежити контакти з людьми, мити руки і пильнувати за 

тим, як ви почуваєтесь. Якщо у вас кашель, нежить, температура — дотримуйтеся 

дистанції особливо ретельно, щоб не заразити інших. 

 



 


