
Переконайтеся, що добре 
почуваєтеся. Якщо у вас температура, 
кашель, утруднене дихання чи нежить, 
замініть візит до родини телефонним 
дзвінком. Закликайте і своїх колег 
до цього. 

Перед візитом зателефонуйте до сім’ї 
і поцікавтеся, чи немає в когось із 
членів родини температури, кашлю, 
нежитю. Якщо є, замініть візит дзвінком. 

Перед тим як зайти в дім, правильно 
вдягніть маску й закликайте інших 
до цього. Маска має прикривати ніс 
та рот і бути закріпленою спеціальним 
дротиком на переніссі. 

Вітайтеся і прощайтеся 
без рукостискань та обіймів. 

Під час візиту тримайте дистанцію 
з іншими щонайменше 2 метри, мийте 
руки з милом (за відсутності такої 
можливості — обробляйте 
антисептиком), не торкайтеся ними 
обличчя, чхайте в згин ліктя. 

Не торкайтеся 
очей, носа і рота*
*Наскільки це можливо

Чисті руки 
завжди і всюди

Чхайте та кашляйте 
у згин ліктя або 
в одноразову серветку  

Тримайте дистанцію 
щонайменше 2 м

Уникайте 
скупчення людей

З’явилися симптоми? 
Телефонуйте лікарю 
або лікарці!

ПРОСТІ РЕЧІ 
РЯТУЮТЬ ЖИТТЯ 

Якщо у вас є зауваження або побажання щодо 
отриманого набору засобів індивідуального 
захисту, залиште ваше звернення:

Гаряча лінія:   +380950276542

Електронна пошта:  info.ziz.umpd@gmail.com 

ПОДБАЙТЕ ПРО 
СВОЮ БЕЗПЕКУ, 
КОЛИ ВІДВІДУЄТЕ СІМ’Ї 
ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ

Засоби індивідуального 
захисту для соціальних 
працівників



Помийте руки або обробіть їх антисептиком, 
перш ніж торкатися маски.

Візьміть обома руками за вушні петлі 
й розташуйте маску зовнішнім (фарбованим) 
боком від себе. 

Вдягніть маску так, щоб вона прикривала ніс і рот.

Притисніть маску спеціальним дротиком 
до перенісся.

Намагайтеся знімати маску так, щоб торкатися 
лише еластичних петель. Якщо немає змоги 
одразу викинути маску в смітник, покладіть 
її в пакет і зав’яжіть його.

Помийте руки або, якщо це неможливо, 
обробіть їх антисептиком.

Пам'ятайте! Маску не можна використовувати 
повторно, а також:

Не користуйтеся пошкодженою маскою, 
замініть її, якщо вона промокла під час носіння.  

Намагайтеся не торкатися зовнішньої поверхні  
маски.

Не знімайте маску, щоб поговорити з кимось. 

Не кладіть використану маску в кишеню.

Під час візиту до кожної родини 
використовуйте нову маску.

Нагадуйте всім членам кожної родини, 
що COVID-19 становить велику загрозу, 
тож дуже важливо тримати дистанцію 
щонайменше 2 метри, регулярно мити 
руки, уникати скупчення людей. 

Поясніть, як можна зменшити стрес:  
менше дивитися новини, займатися 
улюбленими справами.  

Порадьте, як зробити домівку 
безпечнішою для дорослих та дітей 
(регулярно дезінфікувати поверхні 
й провітрювати приміщення). 

Поцікавтеся, чи вже обрала родина 
сімейного лікаря/лікарку. Це особливо 
важливо в умовах поширення COVID-19. 
Порадьте звертатися до лікаря/лікарки 
телефоном за появи будь-яких 
симптомів.

Як  безпечно знімати рукавички*

Візьміться пальцями однієї руки за край 
першої рукавички біля зап'ястя, але 
не торкайтеся оголеної шкіри. 

Стягніть рукавичку, вивертаючи 
її внутрішнім боком назовні.

Тримайте зняту рукавичку рукою, 
захищеною другою рукавичкою.

Просуньте пальці руки під край другої 
рукавички на зап'ясті. Стягніть другу 
рукавичку, так само вивертаючи її, щоб 
перша рукавичка залишилася всередині 
другої. 

Викиньте рукавички в смітник.

Помийте руки одразу після того, як зняли 
рукавички.

Не використовуйте рукавички повторно!

Перед візитом  

1. Коли вдягаєте бахіли, 
намагайтеся не торкатися 
підошов взуття. 

2. Одразу після того, як 
одягли бахіли, помийте 
або обробіть руки 
антисептиком. 

3. Вдягніть рукавички.

Після візиту 

1. Зніміть бахіли. 

2. Зніміть рукавички. 

3. Помийте або 
обробіть руки 
антисептиком.

БАХІЛИ 
ТА РУКАВИЧКИ
Якщо ви вирішили вдягнути*

АНТИСЕПТИК
Використовуйте кожну 
можливість вимити руки 
з милом та водою. 
Якщо такої змоги немає, 
застосуйте антисептик 
із вмістом спирту 
щонайменше 70%.

Тримайте антисептик 
якомога далі від маленьких 
дітей.

МЕДИЧНА 
МАСКА

Навіть коли ви в масці, дотримуйтеся дистанції 
щонайменше 2 метри з іншими, часто й ретельно 
обробляйте руки. Не забувайте, що вірус також 
поширюється через забруднені поверхні й руки, 
якщо ними торкатися очей, носа, рота. *Потреби носити бахіли або рукавички в побуті чи за межами 

медичного закладу під час пандемії COVID-19 немає. 

ЯК ГОВОРИТИ 
З РОДИНАМИ 
ПРО COVID-19


