
 
 
 
 
 

 

 

Milí kolegovia a milé kolegyne,  

V taliansku sa situácia ohľadom nového Coronavirus SARS-CoV-2 vyvíja veľmi dynam-

icky a musíme ju brať vážne. Veľa vlastností SARS-CoV-2 ešte v súčasnosti nie je 

známych, napríklad časové obdobie kedy je nás schopný vírus napadnúť, presná dĺžka 

trvania, až po príznaky prejavenia krátko po napadnutí a tak isto v akom časom období 

môžu napadnuté osoby vírus prenášať na iné osoby.  

Situáciu veľmi presne sledujeme, a z toho dôvodu sme sa rozhodli stanoviť 

vnútropodnikové hygienické opatrenia a pravidlá.  

1. Navzájom sa pozdravíme úsmevom, žiadne objatia, bozky na uvítanie alebo po-

trasenie rukou.  

2. Dodržiavame presne stanovenú dezinfekciu rúk: Po vstupe do firmy si vydezin-

fikujeme ruky. Pred každým jedlom si vydezinfikujeme ruky. Po každej návšteve 

toalety si vydezinfikujeme ruky.  

3. Obchodných partnerov a osoby mimo našej firmy pozdravíme tak isto úsmevom.  

4. Každá osoba, ktorá navštívi našu firmu si tak isto po vstupe vydezinfikuje ruky.  

5. Od osôb ktoré navštívia našu firmu si dodržiavame odstup minimálne 2 metre a 

platí to hlavne pre osoby, ktoré kašlú.  

6. Vyhýbame sa pobyt s cudzími osobami a to hlavne v menších miestnostiach.  

7. Dodržiavame etiketu kašlania, pri kašli a kýchnutí si ústa prekryjeme lakťom nie 

rukami.  

8. Používame papierové vreckovky, po použití okamžite vyhodiť a ruky si vydezin-

fikovať  

9. Vyhýbajte sa kontaktu s ľuďmi ktorý majú chrípkové ochorenie alebo príznaky 

ochorenia.  

10. Ak sa u Vás objavia príznaky zvýšenej teploty, kašľu, bolesti hrdla, prosím 

opustite svoje pracovisko a vyhľadajte okamžite lekársku pomoc.  

Predmety, ktoré prichádzajú do kontakt s rukami ako kľučky a dotykové plochy, sa mu-

sia od dnes viac krát denne dezinfikovať produktom hup DISINFECT. Upratovací per-

sonál musí byť o tejto skutočnosti okamžite informovaný.  

V umývačke riadu volíme pravidelne program s 60°C a používame tablety ecosol DES 

TABS. Podnosy a poháre a to hlavne po použití cudzími osobami ( návšteva ) sa 

dezinfikujú a umyjú roztokom ecosol DES TABS.  

V celej budove sú k dispozícii funkčné dávkovače dezinfekcie na ruky, a to vo vstupnej 

miestnosti, návštevnej miestnosti, toaletách, v sklade a kuchynke a jedálni. 


