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1.

Bavlněné ochranné roušky

Z důvodu delších dodacích dob jednorázových ochranných roušek, kterých je obecně na trhu zatím nedostatek,
zajistil zaměstnavatel dodávku bavlněných ochranných roušek pro opakované použití.
Tyto roušky jsou přednostně určeny pro provozní zaměstnance.
Dodávka bavlněných ochranných roušek na jednotlivá RP ZAP bude probíhat postupně dle výrobních kapacit
a možností dodavatele.
Všem zaměstnancům doporučujeme používání těchto roušek při plnění pracovních povinností, zejména
při styku s cestující veřejností.
Při používání roušek zohledněte i povinnost stanovenou Vládou ČR mít na veřejných místech zakrytá ústa
a nos.
Uvedené bavlněné ochranné roušky mohou zaměstnanci po přidělení dostatečného množství současně využít
i pro vlastní potřebu mimo pracoviště.

2.

Doporučená manipulace s rouškou



Před nasazením roušky si vždy umyjte ruce mýdlem pod tekoucí vodou;



pokud není voda k dispozici, použijte dezinfekci na bázi alkoholu a nechte zaschnout;



při nasazování musí být rouška zcela čistá;



nedotýkejte se nasazené roušky z vnější strany;



při sundávání roušku uchopte pouze za úvazy (gumičky);



použitou roušku vložte do igelitového sáčku;



po manipulaci si vždy umyjte ruce mýdlem pod tekoucí vodou, příp. použijte dezinfekci na bázi alkoholu
a nechte zaschnout.

3.

Složení a údržba roušek

Rouška je složena ze 100% bavlny.
Roušku pravidelně vyměňujte.
Pro zachování potřebné hygieny je účelné prát roušku na 60 - 90°C.

4.

Závěrečná ustanovení

Tento Pokyn ředitele OJ ZAP č. 4/2020 platí od 19.03.2020 do odvolání.
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