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Назва дитячого садка: 
 
 

Адреса:
 
 
 
 

e-mail: 
 

У редакції — ціни найнижчі!
0 800 212 012 (безплатно)

Батькам вихованців 
про коронавірус: 

роз’яснення  
МОН і МОЗ

У випадках безпідставної від-
мови лікарів перевіряти вас 
на коронавірус звертайтеся 

на гарячу лінію МОЗ 
за телефоном 

0 800 505 201 

Попри таку стійкість, науково не до-
ведена масова захворюваність ко-
ронавірусом побутовим шляхом. 
На першому місці  — прямі контак-
ти між людьми.

Євген Комаровський

НОВІ ДАНІ 
ПРО СТІЙКІСТЬ 
КОРОНАВІРУСУ 
В ДОВКІЛЛІ

Повітря  

Нержавіюча 
сталь 
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хустинкою, яку потім необхід-
но викинути; або чхати у згин 
ліктя

  не підходити ближче ніж на 
1 м до людей, які кашляють, 
чхають чи з лихоманкою, 
уникати будь-якого тісного 
контакту з ними

  не споживати сирих чи недо-
статньо термічно обробле-
них продуктів тваринного 
походження

Маски не убезпечать від коронаві-
русу. Їх мають носити лише хворі 
чи люди з підозрою на коронавірус

Наразі не існує ліків від коронаві-
русу. Якщо знаходите в інтернеті 
якісь пропозиції щодо вакцин чи 
ліків, не реагуйте. Адже можете 
стати жертвою шахраїв

Оскільки коронавірус зазвичай пере-
дається повітряно-крапельним шля-
хом від зараженої людини або через 
дотик до забруднених поверхонь, то:

  попросіть дитину не підходи-
ти ближче ніж на 1 м до лю-
дей, які кашляють, чхають 
чи з лихоманкою; й уникати 
привітальних обіймів, поки 
епідеміологічна ситуація не 
стабілізується

  нагадайте дитині, щоб обо-
в’язково мила руки перед при-
йомом їжі та після того, як від-
відала туалет

  поясніть дитині, чому варто 
утримуватися від прийому 
їжі із загального посуду чи 
упаковок, у які інші люди за-
нурюють руки

  частіше провітрюйте оселю, 
робіть вологе прибирання та 
дезінфікуйте ручки дверей 
тощо

  уникайте разом із дитиною 
місць масового скупчення 
людей

Симптоми коронавірусу: кашель, 
біль у горлі, риніт, лихоманка, утруд-
нене дихання, сухий кашель, чхання, 
біль у грудній клітці; у певних ви-
падках — діарея чи кон’юнктивіт. 
За тяжкого перебігу інфекція може 
спричиняти пневмонію. Помирають 
від цього захворювання зазвичай 
літні люди чи ті, хто мали супут-
ні захворювання. Та це не означає, 
що діти поза зоною ризику. Якщо 
в дитини підвищиться температура 
тіла, одразу зверніться по консуль-
тацію до сімейного лікаря

Правила поведінки під час каран-
тину через коронавірус:

  мити руки щонайменше 20 с 
чи використовувати дезін-
фекційні засоби для рук

  прикривати рот і ніс під час 
кашлю чи чхання паперовою 

ЩО МАЄ ЗНАТИ 
ДИТИНА 
ПРО КОРОНАВІРУС

ЗА ЯКИХ СИМПТОМІВ 
ЗВЕРТАТИСЯ 
ДО ЛІКАРЯ

ЧИ НОСИТИ 
МЕДИЧНІ МАСКИ

ЧИ МОЖНА 
ПРИДБАТИ ЛІКИ

ЯКІ ПРАВИЛА 
ПОВЕДІНКИ  
ПІД ЧАС КАРАНТИНУ  


