Koronawirus (SARS-CoV-2):

Wspólnie dbajmy o
zdrowie!
Szanowny Gościu,
na nasze życie publiczne wpływa coraz większa częstotliwość zakażeń
koronawirusem. Chcemy jak najlepiej chronić Ciebie i naszych pracowników.
Ponieważ koronawirus jest przenoszony przede wszystkim przez bezpośredni kontakt między
ludźmi, nie witamy się obecnie uściskiem dłoni - prosimy o zrozumienie. Ponadto w naszych
budynkach zainstalowaliśmy więcej dozowników do dezynfekcji. Proszę ich używać przy
przyjeździe i opuszczaniu naszej siedziby.
Ponadto, Instytut Roberta Kocha zaleca częste i dokładne mycie rąk mydłem - przez co najmniej
20 sekund. Gdy brak w pobliżu umywalki, do dezynfekcji rąk mogą posłużyć roztwory alkoholowe,
żele lub ściereczki.
Poza tym: Jak dotąd nie ma wystarczających dowodów na to, że noszenie ochrony na nos i usta
zmniejsza ryzyko zakażenia u zdrowej osoby. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)
noszenie maski może nawet stworzyć fałszywe poczucie bezpieczeństwa: W razie wątpliwości
zaniedbuje się podstawowe środki higieny, takie jak mycie rąk.
Obowiązuje przede wszystkim: Jeśli poczujesz się chory, powinieneś skontaktować się z lekarzem
i, w razie wątpliwości, zostać w domu, aby nie stwarzać zagrożenia dla kolegów, klientów i/lub
partnerów. Poleciliśmy to również naszym pracownikom - jeśli w nadchodzących dniach i
tygodniach dojdzie do jakichkolwiek przesunięć terminów, prosimy o zrozumienie, ponieważ
dbamy o Twoje zdrowie. Zgodnie z naszym motto: „Dawać przykład” bierzemy odpowiedzialność
za Ciebie i za nas samych, ponieważ chcemy być razem zdrowi.
Z góry dziękujemy za zrozumienie!

Twój zespół EEW

Koronawirus? Nie ze mną!

…
Dzięki naszym 10 wskazówkom dotyczącym higieny możesz znacznie zmniejszyć własne ryzyko:
1

Często i dokładnie myj ręce mydłem - co
najmniej 20 sekund! Alternatywnie pomagają roztwory alkoholowe, żele lub
ściereczki do dezynfekcji.

2

Unikaj kontaktu z dłońmi i powstrzymuj
się od uścisku rąk na powitanie.

3

Zredukuj liczbę spotkań na miejscu do
niezbędnych - konferencje online lub
rozmowy telefoniczne są często dobrą
alternatywą.

4

Unikaj dotykania oczu, nosa lub ust.

5

Podczas kaszlu lub kichania zachowaj
dystans od innych i odwróć się.

6

Nie kaszl ani nie kichaj w dłonie lub chusteczki materiałowe, tylko w chusteczki
jednorazowe.

7

Jednorazowe chusteczki higieniczne należy jak najszybciej wyrzucać do szczelnie zamkniętych pojemników na śmieci.

8

Nie masz pod ręką chusteczki? Kaszl lub
kichaj do rękawa lub zgięcia łokcia.

9

Kilka razy dziennie wietrz pomieszczenia przez kilka minut. Zmniejsza to liczbę wirusów w powietrzu i zapobiega
wysychaniu błon śluzowych.

10

Jeśli to możliwe, unikaj zatłoczonych
pomieszczeń i zgromadzeń.

Życzymy zdrowia!

