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Виходимо на люди? Дбаймо про
санітарну безпеку

Все, що ми робимо, має значення.
Заради здоров’я, свого та інших, мусимо робити обізнаний вибір

Уникаймо:

замкнених просторів

з’юрмлень

тісних людських
контактів

Завжди:

залишаймося вдома й
осторонь від інших
людей, якщо погано
себе почуваємо

дотримуймося
рекомендацій
місцевих органів
охорони здоров’я

тримаймося невеликого
та постійного кола
спілкування

Оцінювати ризик для себе
Рівні ризику можуть різнитися, залежно від нашої спроможності витримувати фізичну відстань, від використання немедичних
масок нами та іншими людьми та від заходів контролю, вжитих в організаціях та закладах для подальшого зменшення ризику.
Нижче наводяться деякі приклади низького, середнього та високого ризику, які, втім, залежать від виконання належних
санітарно-епідемічних заходів. На рівень ризику зараження впливають замкненість просторів, тривалість контакту,
з’юрмлення, інтенсивність видихання повітря людьми (крик, спів, кашель).

Низький ризик

Середній ризик

Отримання поштових
відправлень

Високий ризик

Перукарня

Бар, нічний клуб
Гімнастична зала, спортивні
студії

Відвідання лікаря/
дантиста

Закупи продовольчих
та промислових товарів
у магазинах, де
вживаються належні
санітарні заходи

Круїзні кораблі, курорти

Готель

Обійми, поцілунки,
рукостискання

Використання таксі та
райд-шерінг

Виїзд на природу,
туризм
Їзда в авто (самому чи з
людьми, з якими
живемо разом)

Праця у приміщенні
установи/
підприємства

Піша прогулянка

Використання ігрових
споруд/ приладів

Барбекю у своєму
подвір’ї з близькими
людьми свого тісного
кола-«міхура»

Великі релігійні/ культурні
збори
Відвідання спортивних
змагань на стадіонах та
критих аренах
Казіно
Заповнені засоби
громадського транспорту
(автобус, метро)

Кінотеатр
Ресторан на терасі

Придбання їжі в
ресторані на виніс

Заповнене приміщення
ресторану, буфету

Відвідання учбового
закладу, дитячого
табору або дитячого
садка

Міські та природні
парки та пляжі
Біг/ енергійна ходьба/
їзда на велосипеді
самому або на певній
відстані від инших
людей

Розважальний парк
Контактні види спорту зі
знаряддям, яким
користуються інші учасники
(футбол, баскетбол)

Громадський басейн
Торговельні центри/
музеї/ галереї

Пікнік з дотриманням
соціальної відстані

Конференції
Концерти або місця, де люди
співають або кричать

Весілля, похорони

Сексуальна діяльність з
новим партнером

Відвідання місць
проживання літніх осіб
або ж родичів/ друзів,
які належать до груп
ризику

Безконтактні види
спорту на свіжому
повітрі (теніс, ґольф)

Вечірка, групова забава у
приміщенні

Розуміти фактори ризику

Вдома на самоті

Надворі зі

Надворі з

Надворі/ у

У приміщенні

У приміщенні/

якими стабільно

або з людьми свого

фізичної вдістані

короткий час

групами

протягом довшого

або з людьми, з
проживаємо в
одній оселі

співмешканцями

тісного соціального

витриманням

приміщенні на

«міхура»

великими
подовгу

надворі у юрбі
часу

Допоможіть обмежити
поширення.

Завантажте аплікацію COVID Alert.

Більше інформації про COVID-19:

canada.ca/le-coronavirus

1-833-784-4397

