Koronavirus (SARS-CoV-2):

Společně chránit
zdraví!
Vážení návštěvníci,
zvýšený výskyt infekcí koronavirem ovlivňuje veřejný život. Chceme Vás a
naše spolupracovníky co možná nejlépe ochránit.
Vzhledem k tomu, že se koronavirus přenáší zejména přímým kontaktem mezi lidmi, zříkáme se v
současné době obvyklého pozdravu podáním ruky a děkujeme Vám za Vaše pochopení. Navíc
jsme v našich budovách umístili větší počet dávkovačů dezinfekčních prostředků. Používejte je
prosím vždy při vstupu do našeho areálu a při jeho opuštění.
Institut Roberta Kocha navíc doporučuje časté a důkladné mytí rukou, a sice vždy nejméně po
dobu 20 sekund. Nemáte-li tuto možnost, můžete k dezinfekci rukou použít alkoholické roztoky ,
gely nebo dezinfekční ubrousky.
V této souvislosti upozorňujeme na skutečnost, že dosud neexistují dostatečné důkazy o tom, že
ochranná ústní a nosní rouška snižuje riziko nákazy zdravého člověka. Podle názoru světové
zdravotnické organizace (WHO) může nošení roušky naopak vyvolat falešný pocit bezpečí: V
případě pochyb pak lidé mají sklon k zanedbávání centrálních hygienických opatření jako je mytí
rukou.
Především ale platí tato zásada: Kdo se cítí nemocný, měl by kontaktovat svého lékaře a v případě
pochybností by měl raději zůstat doma, aby neohrozil své kolegy, zákazníky a/nebo partnery.
Tento postup jsme také doporučili svým spolupracovníkům . Dojde-li proto v následujících dnech
a týdnech k časovým posunům termínů, mějte prosím pochopení, protože jediným důvodem je
ochrana Všeho zdraví. V souladu s naším heslem „Vysílat jasný signál“ tímto postupem přijímáme
zodpovědnost za Vás i za nás, protože nakonec všichni společně chceme zůstat zdraví.
Srdečně předem děkujeme za Vaše porozumění!
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Koronavirus? Ne se mnou!

…
S našimi 10 hygienickými tipy
významně snížíte své osobní riziko:
1

2
3

4
5

Myjte si často a důkladně ruce mýdlem
– a sice minimálně 20 vteřin! Alternativně můžete k dezinfekci rukou použít
alkoholické roztoky , gely nebo dezinfekční ubrousky.
Vyhýbejte se kontaktům rukou a nezdravte nikoho podáním ruky.
Omezte termíny osobních jednání na
nezbytné minimum – často představují
onlinové konference a telefonáty vhodnou alternativu.

6

Nekašlete a nekýchejte do ruky nebo do
textilního kapesníku, nýbrž do jednorázových kapesníků.

7

Likvidujte jednorázové kapesníky pokud
možno ihned do neprodyšně uzavíratelných odpadních nádob.

8

Nemáte při ruce kapesník? Kašlete a kýchejte do rukávu nebo do loketní jamky.

9

Větrejte své prostory několikrát denně
po dobu několika minut. Toto opatření
snižuje počet virů ve vzduchu a zabraňuje vysychání sliznic.

10

Vyhýbejte se pokud možno přeplněným
prostorám a shromážděním lidí.

Nedotýkejte se očí, nosu nebo úst.
Při kašlání a kýchání udržujte od ostatních osob co možná největší odstup a
odvracejte se.

Zůstaňte zdrávi!

