
DŮLEŽITÉ 

INFORMACE A RADY O COVID - 19

Prevence nákazy
1. Často a důkladně si myjte ruce mýdlem či dezinfekčním gelem

2. Pravidelně otírejte dezinfekčními ubrousky vlastní předměty (např. Mobilní telefon)

3. Kašlete a kýchejte do kapesníku či rukávu

4. Používejte jednorázové kapesníky a poté je vyhoďte

5. Vyhýbejte se velkému uskupení osob a udržujte si bezpečný odstup (cca2 metry)

6. Eliminujte kontakt s nemocnými lidmi

7. Necestujte do zasažených lokalit

8. Pokud se necítíte dobře, zůstaňte doma

9. Sledujte aktuální informace na ověřených webech (koronavirus.mzcr.cz, szu.cz)

10. Řiďte se doporučením příslušných úřadů a vlády ČR



Mytí rukou



Příznaky onemocnění



Jak si nakoupit
Otevřené obchody:

1. Lékárny, supermarkety, banky, trafiky, benzínky, drogerie, pet centra, optiky

2. Provozovny, kde si vyzvednete zboží nebo zásilku

3. Prodejny zdravotnických potřeb

4. Prodejny pokladních jízdenek

5. Pošty - pouze přepážky uzpůsobené nepřímému kontaktu

6. MHD

7. Úřady dvakrát týdně tři hodiny (Po a St)

8. Opravny aut, kde bude méně než 30 lidí

9. Odtahové služby

10. Prodejny náhradních dílů 

11. Zahrádkářství, stavebniny a hobby markety pro podnikatele, kteří potřebují jejich sortiment ke 
své činnosti, nikoliv pro běžnou veřejnost

12 Prodejny s malými domácími zvířaty

13. Lázeňská zařízení pro péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění

14. Stavební, projektantské firmy (geologové, zeměměřiči, stavební analytici)

Pravidla pro bezpečný nákup

1. Chodí nakupovat vždy jeden člen rodiny

2. Pohyb na veřejnosti s ústenkou nebo respirátorem, ochranné rukavice

3. Na nákup lepší svá taška či košíček

4. Při nákupu využívám ochranné pomůcky (rukavice na pečivo, kleště)

5. Udržuji bezpečný odstup od ostatních lidí (cca 2m) 

6. Preferovaná platba – kartou



Rady a doporučení pro domácí karanténu – v případě
pozitivního testu Covid-19

1.  Zůstaňte doma

2.  Izolujte se od ostatních osob ve vaší domácnosti

3.  Než navštívíte svého lékaře, nejdříve mu zavolejte 

4.   Noste ústní roušku, pokud vám to je doporučeno 

5.   Kryjte si ústa a nos při kašli a kýchání

6.   Myjte si ruce

7.   Vyhněte se sdílení domácích potřeb

8.   Nezvěte si domů návštěvy

9.   Domácí zvířata - Snažte se držet dál od svých domácích mazlíčků. Pokud je to nevyhnutelné, 
myjte si ruce před a po kontaktu s nimi.

10.   Praní prádla - Prádlo pereme na nejvyšší možnou teplotu, vhodnou pro daný druh tkaniny. K 
manipulaci s prádlem využívejte jednorázové rukavice a plastovou zástěru, očistěte všechny 
povrchy pračky. Po manipulaci se špinavým prádlem si důkladně umyjte ruce mýdlem a vodou.

11.   Odpady -Veškerý odpad (včetně roušek a kapesníků) od osoby v izolaci, by měl být uložen 
v plastovém pytli na odpadky a po naplnění musí být pevně zavázán. Plastový pytel by pak měl být 
vložen do druhého pytle a zavázán a až poté dán do kontejneru na odpad.

12.   Sledujte příznaky onemocnění u sebe nebo u osoby, o kterou pečujete


