
Ako sa chrániť pred 

koronavírusom

Môže sa k nám dostať vírus v balíku alebo poštou? Ako nás aj seba 
chránia výrobcovia, e-shopy, kuriéri či poštári?

Nie je jednoduché vyznať sa v 

dostupných informáciách o novom 

koronavíruse. Samotný vedci a 

odborníci sa vo svojich názoroch 

často rozchádzajú. Je to najmä 

preto, lebo majú nedostatok 

informácií a ich poznatky sa menia z 

hodiny na hodinu. Nám laikom

neostáva nič iné, len udržať si 

chladnú hlavu a riadiť sa 

opatreniami od vlády.

Pre aktuálne informácie o 

koronavíruse na Slovensku 

sledujte stránku:

korona.gov.sk w w w . m o d a . s k

Podľa CDC je šanca, že 

vírus prežije na listových 

zásielkach, ktoré sa 

odosielajú niekoľko dní pri 

bežných teplotách, veľmi 

malá. V podstate platí - čím 

dlhšie zásielka „cestuje“, 

tým je bezpečnejšia. 

BALÍKY A LISTOVÉ ZÁSIELKY

Neexistujú presné údaje o 

tom, ako dlho koronavírus

na textíliách prežije. Avšak 

pravdepodobnosť, že sa 

nakazíme oblečením 

zakúpeným online, je takmer 

nulová. 

PRANIE A DEZINFEKCIA

Pri otváraní môžete použiť 

ochranné rúško a 

jednorazové rukavice.

Po otvorení si nezabudnite 

poriadne umyť ruky!

Ako sa poistiť?

Stačí, ak svoje oblečenie 

preperiete bežným 

spôsobom. Ak sa chcete 

poistiť, použite paru, 

resp. parný program.

Čo postačí?

E-shopy, prepravcovia a 

Slovenská pošta zaviedli 

bezpečnostné opatrenia, aby 

ochránili nás aj svojich 

zamestnancov. 

Zamestnanci nosia 

ochranné rukavice, rúška, 

dodržujú odstup a 

pravidelne dezinfikujú 

pracovné aj osobné 

priestory.

Kuriéri aj poštári 

uprednostňujú 

bezhotovostné platby a 

minimalizujú osobný 

kontakt.

E-SHOPY A PREPRAVCOVIA

Plaťte vopred. 

Pri styku s kuriérom a 

poštárom dodržujte 

aspoň 2m odstup a 

používajte rúška a 

vlastné pero na podpis. 

Ak je to možné, zásielky 

preberajte na otvorenom 

priestore, kde je šanca na 

prenos výrazne nižšia.

Ako sa neohroziť?

Podľa vedcov je šanca, že 

by vírus prežil cestu z 

Číny, Talianska alebo 

inej krajiny takmer 

nulová. 

Do dnes neexistuje ani 

jeden prípad nákazy, 

ktorý by pochádzal z 

produktov vyrobených v 

postihnutých krajijnách.

PRODUKTY Z ČÍNY A 
TALIANSKA

Kľúčové zásady, ako zostať zdravý:

1. Časté a dôkladné umývanie rúk po dobu aspoň 20 sekúnd.

2. Nedotýkať sa očí, nosa a úst.

3. Nosiť rúško.

4. Vyhýbať sa preplneným a uzavretým priestorom.

5. Stravovať sa zdravo.


