OBECNÍ ÚŘAD LHOTA
INFORMUJE
ROUŠKY DO DOMU
Milí Lhoťáci,
pokud máte pouze jednu roušku pro každého, není jednoduché dodržovat jejich
každodenní sterilizaci a může nadělat víc škody než užitku. Doobjednejte si prosím
počty tak, abyste měli 2 ks na osobu. Především Vy, kdo ještě jezdíte denně do
práce.
Dále je možné objednat roušky i v malých nebo středních velikostech pro děti. Pište
opět SMS nebo volejte na 606 710 630 Kateřině Řihákové.

DEZINFEKCE RUKOU
Dalším důležitým opatřením je důkladná desinfekce rukou. Máme namícháno 13l
antibakteriálního roztoku s 62% obsahem lihového roztoku a 38% hydratačního
mýdla. Tento roztok je vhodné nanášet na suché ruce. Nejlépe před vstupem do
Vašich domovů než vůbec sáhnete na kliku. Vzhledem k omezenému množství, které
máme v kanystrech, bychom Vás chtěli poprosit o součinnost. Přineste prosím
plastové lahvičky, ideálně pokud na ně máte doma obyčejnou pumpičku na mýdlo
nebo rozprašovač. Lahvičky prosím podepište a dejte do bedýnky ve vestibulu
obchodu. Naplníme je a jak budou připravené, rozneseme Vám je k domům. Pokud
dezinfekci máte, buďte prosím solidární a zatím používejte svou. Jakmile seženeme
další, určitě se dostane na všechny.

Uvádíme zde informace k dezinfekčním prostředkům na ruce. Jsou to dva druhy.
Nyní bude distribuován prostředek:
Složení
62% DEMYRO ALKO ( ethanol, izopropylalkohol,butanon) 38% Tekuté
mýdlo s hydratační přísadou(aqua, sodium laureth sulfate,sodium
chloride,cocamido-propyl betaine,parfum, glycerin,glocol
distearate,lactic acid, simmondsia chinensis seed
oil,methylisothiazolinone,mythylchloroisothiazolinone. Hořlavina. Při
zásahu očí vyplachovat vodou !
Spotřebovat
5.3.2022
do:
Pouze zevně na dezinfekci suchých rukou , případně navíc po umytí
Použití :
opět na suché ruce.
Doporučení: Naneste na ruce nebo rukavice před a po dotycích s
nedezinfikovanými plochami, rozetřete a nechte zaschnout. Nanášejte
na ruce po návratu z obchodu, práce atd. tedy prostor, kde jste mohli
přijít do styku s neošetřenými plochami. Ideální je mít nádobku
umístěnou u vstupních dveří venku, nejdříve si vydezinfikovat ruce a
teprve chytit za kliku a otevírat dveře. Ruce ošetřujte doma krémem. I
přes podíl mýdla vysušuje pokožku.

A následně prostředek:

Alkoholová dezinfekce Anti-COVID
Obsahuje : Ethanol
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry
H319 Způsobuje vážné podráždění očí

Způsob použití: Přípravku použijte dostatečné množství (2x3 ml), aby pokryl celou plochu.
Naneste na dlaně a rozetřete po celých rukou a zápěstích; zvláštní pozornost věnujte kůžičce
kolem nehtů a záhybům v kůži. Dobře vtírejte, dokud není kůže suchá. Tento postup by měl
trvat přibližně 1 minutu. Použití maximálně 10 krát denně
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz
kouření.
P305+P351+P338+P313 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.
Pokračujte ve vyplachování. Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal do nebezpečného odpadu.
Výrobce: Ethanol Energy a.s.
Velikost balení: 1 litr
Školská 118, Vrdy 28571

