Coronavirus (SARS-CoV-2):

Să rămânem sănătoși
împreună!
Stimate vizitator,
viața publică este afectată de incidența crescută a infecțiilor cu coronavirus.
Vrem să protejăm cât mai bine posibil pe dumneavoastră și pe angajații
noștri.
Întrucât coronavirusul se transmite în principal prin contact direct între oameni, renunțăm în
prezent la strângerea de mână obișnuită pentru salut - vă rugăm să ne acordați înțelegere pentru
aceasta. În plus, am instalat mai multe dispensere cu dezinfectant în clădirile noastre. Vă rugăm să
le utilizați la sosire și la părăsirea sediului nostru.
În plus, Institutul Robert Koch recomandă să vă spălați pe mâini cu săpun des și temeinic - timp
de cel puțin 20 de secunde. Dacă nu există nicio chiuvetă la vedere, ajută la dezinfectarea mâinilor
soluțiile pe bază de alcool, gelurile sau șervețele.
În afară de aceasta: nu există dovezi suficiente până în prezent că purtarea măștilor de protecție a
gurii și a nasului reduce riscul de contaminare la o persoană sănătoasă. Potrivit Organizației
Mondiale a Sănătății (OMS), purtarea unei măști poate crea chiar un fals sentiment de securitate:
În caz de îndoială, măsurile de igienă centrală precum spălarea mâinilor sunt mai curând neglijate.
Mai important decât orice: dacă vă simțiți bolnav, trebuie să vă contactați medicul și, dacă aveți
îndoieli, să rămâneți acasă pentru a evita să vă puneți în pericol colegii, clienții și/sau partenerii.
Acest lucru l-am recomandat și angajaților noștri - vă rugăm să verificați dacă vor exista amânări
în zilele și săptămânile următoare, pentru că ne gândim la sănătatea dumneavoastră. Respectând
deviza noastră: „Dăm exemplu”, ne asumăm responsabilitatea pentru dumneavoastră și pentru
noi - pentru că până la urmă, vrem să rămânem sănătoși împreună.
Vă mulțumim mult cu anticipație pentru înțelegere!

Echipa dumneavoastră EEW

Coronavirus? Nu cu mine!

…
Cu cele 10 sfaturi ale noastre pentru igienă, reduceți semnificativ riscul dumneavoastră personal :
1

Spălați-vă pe mâini des și bine cu săpun
- cel puțin 20 de secunde! În mod alternativ, soluțiile pe bază de alcool, gelurile sau șervețele ajută la dezinfectare.

2

Evitați contactul cu mâinile și renunțați
la strângerea mâinilor ca salut.

3

Reduceți întâlnirile la fața locului la
doar cele necesare - conferințele online
sau apelurile telefonice sunt adesea o
alternativă bună.

4

Evitați să atingeți ochii, nasul sau gura.

5

Când tușiți sau strănutați, păstrați cât
mai mare distanța față de celelalte persoane și întoarceți-vă.

6

Nu tușiți sau strănutați în mâini sau într-o batistă din pânză, ci în șervețele de
unică folosință.

7

Aruncați imediat, dacă se poate, șervețelele de unică folosință în recipiente de
gunoi care se închid etanș.

8

Niciun șervețel la îndemână? Tușiți sau
strănutați în mâneca sau în cotul dumneavoastră.

9

Aerisiți încăperile timp de câteva minute de mai multe ori pe zi. Acest lucru reduce numărul de viruși din aer și împiedică uscarea mucoaselor.

10

Evitați, dacă este posibil, încăperile
aglomerate și mulțimile de persoane.

Rămâneți sănătoși!

