
 
 

Obec Palkovice do každé domácnosti zajistila zatím 1 ks textilní 

roušky, které budou postupně do 22. 3. 2020 distribuovány do 

poštovních schránek.  

Návod, jak používat a ošetřovat ústní textilní roušky 

 

Nošení ústních roušek je potřeba kombinovat s častějším mytím rukou mýdlem a vodou nebo 

desinfekčními prostředky na bázi alkoholu. Ruce si umyjte nebo ošetřete dezinfekcí vždy před tím, než 

roušku vybalíte a budete ji chtít nasadit. Jinak můžete ochrannou pomůcku ihned kontaminovat nečistotami 

a viry. 

I když se jí říká "ústní rouška", patří nejen přes ústa, ale i nos. I jím můžete vdechnout nebezpečné viry. 

Ujistěte se, že mezi vaším obličejem a rouškou nejsou žádné mezery.  

Během nošení roušky se jí snažte nedotýkat, tím na ní ulpívají nečistoty a snižujete její ochrannou funkci. 

Pokud tak učiníte, očistěte si ruce dezinfekcí na bázi alkoholu nebo mýdlem a vodou.  

  

Jakmile je ústní rouška vlhká, přestává vás spolehlivě chránit, vyměňte ji za novou. Je to zhruba po dvou až 

třech hodinách. Skutečně tento čas nepřekračujte, ve vlhkém prostředí se virům a bakteriím dokonce lépe 

daří, rouška se tak může z ochranné pomůcky rychle změnit ve zdroj nákazy. 

  

Roušky určené na jedno použití znovu nepoužívejte. Pokud chcete dlouhodobější ochranu, poskytne ji 

respirátor, ten lze nosit celý den, případně šátek nebo nákrčník z nanovlákna, určený i pro opakované 

použití. 

  

Při sundávání se nedotýkejte přední části roušky. Ústní roušku sundávejte zezadu. Jednorázovou roušku 

ihned vhoďte do uzavřeného koše. Textilní roušku na opakované použití, kterou jsme vám doručili, ihned 

po použití vyperte. Po sundání roušky si očistěte ruce dezinfekcí na bázi alkoholu nebo mýdlem a vodou. 
 

Textilní roušky perte za přidání pracího prostředku při nejvyšší možné teplotě vhodné pro danou tkaninu. 

Vhodné jsou teploty nad 60 °C, nejlépe 95 °C. Nesušte v sušičce. Žehlete na nejvyšší možnou teplotu 

vhodnou pro danou tkaninu. 

Při manipulaci se znečištěnými rouškami používejte jednorázové rukavice. 

 

Použitou roušku v žádném případě nesdílejte s ostatními členy rodiny!!! 

 

 

Hygienické zásady 

• Umývejte si ruce často mýdlem a vodou nejméně po dobu 20 sekund. Není-li k dispozici voda a 

mýdlo, použijte prostředky na bázi alkoholu. 

• Nedotýkejte se očí, nosu a úst nemytýma rukama. 

• Zabraňte kontaktu s nemocnými osobami. 

• Jste-li sami nemocní, zůstaňte doma. 

• Při kašlání a kýchání si zakrývejte ústa kapesníkem, ten po použití ihned vyhazujte. 

• Čistěte a dezinfikujte často používané předměty. 


