Дезинфекция на дома
За да се предпазите от заразяване с
вируси почиствайте и дезинфецирайте
често докосвани повърхности вкъщи.
Носете ръкавици, когато почиствате и
дезинфекцирате.

Почистване
Почистете повърхностите с разтвор от
сапун и вода или препарат.
Най-често докосвани повърхности:
маси, дръжки на врати, ключове за
лампи, плотове, бюра, телефони,
клавиатури, тоалетни, кранове на
мивки и др.
Дезинфекция
Използвайте разредени разтвори с
белина, или дезинфекциращ препарат,
ако е подходящо за повърхността.

Използвайте алкохолни разтвори с поне
70% алкохол.
Следвайте инструкциите на етикета, за
да осигурите безопасна употреба на
продукта.
Много продукти препоръчват:

- Поддържане на повърхността влажна
за няколко минути, за да сте сигурни,
че вирусите са унищожени.
Предпазни мерки:
- носете ръкавици
- проветрете добре помещението

Меки повърхности, като килими,
одеала, ковертюри и завеси
Почистете повърхността с разтвор от
сапун и вода или с подходящи
почистващи препарати за почистване на
тези повърхности.
Изперете в пералня (ако е възможно) в
съответствие с инструкциите на етикета.
Използвайте най-топлата подходяща
настройка за вода на пералнята и след
това ги изсушете.

Имиване на ръце
Мийте ръцете си често със сапун и
топла вода за не по-малко от 20
секунди.
Измийте ръцете веднага след сваляне
на ръкавици или контакт с болен
човек.
Ако нямате достъп до мивка,
използвайте дезинфектант за ръце.
Винаги измивайте ръцете си:

- когато влезете вкъщи
- след издухване на носа, кашляне
или кихане

- след използване на тоалетна
- преди приготвяне на храна
- преди и след ядене
- след контакт с животни или домашни
любимци
Избягвайте да докосвате очите, носа
и устата си.

Пране
Носете ръкавици за еднократна
употреба.
Измийте ръцете си със сапун веднага
щом свалите ръкавиците.
Изперете дрехите, като изберете
подходяща програма на пералнята с
висока температура на водата според
инструкциите на етикета, след това ги
изсушете.
Може да добавите дезинфектант за
пране в отделението за прах за пране.
След хранене
Измийте съдовете с ръкавици и топла
вода или в съдомиялна машина.
Измийте ръцете си след допир с
използвани чинии.

Боклук
Използвайте ръкавици, когато
изваждате и изхвърляте торбите с
боклук.
Измийте си ръцете.

