
Dodržujte dvoumetrové rozestupy 

od ostatních zákazníků i personálu

Dodržujte zvýšenou osobní 

hygienu
Zvláště při užití WC, bankomatů, platebních 

terminálů, eskalátorů nebo výtahů 

Do obchodního centra vstupujte 

jen s ochranou úst a nosu

Nezdržujte se v odpočinkových  

a stravovacích zónách

2.1.

3. 4.

Respektujte pokyny a doporučení 

obsluhy, chráníte tím sebe i ostatní

Při vstupu do jednotlivých 

provozoven si vydezinfikujte ruce

5. 6.

Více informací na: 

koronavirus.mzcr.cz

Do obchodních 
center bezpečně

2 m



Dodržujte bezpečné odstupy od 
ostatních zákazníků i personálu, 
minimálně 1,5 m 

Dbejte na zvýšenou osobní hygienu
Zvláště při konzumaci jídla a pití, užití WC  

či manipulaci s penězi a platebním terminálem

Při vstupu do provozovny si vždy 
vydezinfikujte ruce 
Hygienické potřeby pro vás zajistí provozovatel

Roušku sundávejte pouze 
během konzumace u stolu 
Když se od stolu vzdálíte, opět si ji nasaďte

2.1.

3. 4.

Respektujte pokyny  
a doporučení obsluhy,  
chráníte tím sebe i ostatní

Pokud je to možné, plaťte 
bezkontaktně kartou či  
mobilním telefonem

5. 6.

Více informací na: 

koronavirus.mzcr.cz

Do restaurace, kavárny 
i baru bezpečně

1,5 m



MYJTE SI POUZE VIDITELNĚ ZNEČIŠTĚNÉ RUCE, JINAK POUŽÍVEJTE DEZINFEKCI!

Postup při mytí rukou
Doba trvání celé procedury:  40−60 vteřin
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Třete ruce dlaní o dlaň.Aplikujte dostatek mýdla na pokrytí 
celého povrchu rukou.

 
Navlhčete si ruce vodou.

Třete pravou dlaní o levý hřbet ruky se 
zaklesnutými prsty a naopak.

Třete dlaní o dlaň se zaklesnutými prsty.       Třete hřbety prstů o druhou dlaň 
se zaklesnutými prsty.

Krouživým pohybem třete levý palec 
v sevřené pravé dlani a naopak.

Obousměrnými krouživými pohyby 
třete sevřený prsty pravé ruky levou 
dlaň a naopak.

Opláchněte si ruce vodou.

Nyní jsou Vaše ruce čisté.Použijte ručník k zastavení kohoutku.Ruce si pečlivě osušte ručníkem 
na jedno použití.
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