
 
            Міфи і правда про коронавірус 

 
 
 

Маски слід вдягати хворим, які кашляють або чхають. Якщо ви здорові, 

надягайте маску, лише якщо доглядаєте людину з підозрою на інфекцію        

2019- nСоV. Маски ефективні лише тоді, коли ви часто миєте руки з милом або 

обробляєте засобом на основі спирту. 
 

 

 

 

   Ні, антибіотики не діють на віруси, вони ефективні лише проти бактерій 

 

 

 

 

                        Ультрафіолетові лампи не можна використовувати для стерилізації рук або 

                     інших ділянок шкіри, адже ультрафіолетове випромінювання може                 

пошкодити шкіру  

 

 

 

 

                              Ні, сушарки для рук не ефективні для знищення вірусу 2019-nСоV. Аби  

                         захистити себе від коронавірусу, вам доведеться часто очищувати руки 

                         дезінфекційним розчином або мити їх водою з милом. Як тільки ваші руки  

                         вимиті, ви повинні ретельно висушити їх, використовуючи паперові рушники  

або сушарку з теплим повітрям 

 

 

 

 

 

                         Ні. Немає жодних доказів того, що регулярне промивання носа  

                    фізіологічним розчином захистило людей від зараження новим коронавірусом 

 

  

Чи допоможуть медичні маски захиститися від коронавірусу? 

 

Чи можуть антибіотики вбити  коронавірус? 

 

Чи може ультрафіолетова лампа для дезінфекції вбити  коронавірус? 

 

Чи ефективні сушарки для рук при знищенні коронавірусу? 

 

Чи допоможе промивання носа фізрозчином захиститися від коронавірусу? 

 



 

Як зупинити коронавірус 
 

                 Що ПОТРІБНО робити                Чого НЕ МОЖНА 

робити 

     

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Якщо відчули такі симптоми 

                                        
                          Гарячка    Кашель    Ускладнене дихання 

  

                                                                                                                                               

  Часто мийте 

руки теплою 

водою з 

милом 

Уникайте 

близького 

контакту з 

тими, хто 

має гарячку 

або кашель 

Обробляйте руки та 

поверхні 

дезінфекційними 

засобами 

Не торкайтеся очей, 

носа та рота 

немитими руками 

При кашлі та чханні 

прикривайте рот і ніс 

одноразовою 

серветкою або згином 

ліктя (але не долонею!) 

Уникайте 

незахищеного 

контакту з дикими та 

свійськими 

тваринами 

Пийте достатньо води 

та збалансовано 

харчуйтеся 

Не вживайте напівсиру їжу 

тваринного походження. Не 

використовуйте одну розробну 

дощечку та ніж для м’яса й 

інших продуктів 

Провітрюйте та 

зволожуйте 

приміщення 

Не нехтуйте 

повноцінним сном 

    повідомте керівника, зверніться до сімейного лікаря 

 



 

 

            Як обробляти руки спиртовмісним  

                   антисептиком 

 

 

 

                
 

 

 

                 

                          

Наносьте на 
всю поверхню 

шкіри 

Наливайте 
щоразу в 

долоні по 3 мл 

Втирайте розчин у 
нігті ретельніше – під 
ними накопичується 

найбільше бруду 

1 

2 

3 

Оброблюйте 
близько 30 с 

4 

 

Повторюйте процедуру 
щоразу після того, як 

контактували з 
(потенційно) 

забрудненими 
об’єктами 

5 

Застосовуйте крем 
для рук, аби шкіра 
не пересихала й не 

тріскалася 6 



 

            Як дбати про гігієну мобільного телефону 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

          

Не користуйтеся телефоном у громадському транспорті. 

Адже збудники різних хвороб можуть перекочувати з 

поручнів чи інших поверхонь на ваші пальці 

 

Протирайте поверхню телефону серветкою, змоченою                        

розчином 0,05%-го хлоргексидину; у домашніх умовах  —  

тканиною з мікрофібри й теплою водою з милом чи 

розчином  із 60% води та 40% спирту. Після цього 

витирайте телефон сухою тканиною. Зверніть увагу: 

виробники телефонів рекомендують спочатку вимкнути 

телефон, лише потім протирати його поверхню 

 

Дізнайтеся в спеціалізованих магазинах про уль-

трафіолетовий бокс. Зовні цей пристрій має вигляд 

коробки чи кейсу. У нього на певний час поміщають 

телефон і за допомогою ультрафіолетових ламп 

очищують його від патогенних організмів. Таку 

дезінфекцію  фахівці вважають найефективнішою, 

хоч і найдорожчою 

Використовуйте дезінфекційні антисептики на основі 

ізопропілового спирту. Однак не зловживайте ними, аби не 

пошкодити екран телефону 

 


