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    BŘEZEN – DUBEN 2020 
 

   MOJE rouška chrání TEBE – Tvoje rouška chrání MĚ 
1) Zakoupili jsme pro vás textilní roušky k opakovanému použití po vyprání a vyžehlení. V roušce je 

všitá kapsička pro další filtr. Tato rouška nechrání, jako respirátory, ale omezí šíření kapének s 
virem. Její nošení má tedy smysl. Do poštovní schránky je vhodíme v obalu cca 1. dubna 2020 
 
• počet roušek od SVJ bude shodný s počtem nahlášených členů domácnosti  
• námi předané roušky neomezují přísun dalších roušek od státu, pokud se stát rozhodne roušky 

dávat všem občanům 
• Před manipulací s rouškami je vhodné mít vždy vydezinfikované ruce a snažit se dotýkat pouze 

okrajů roušky, co nejméně sahat na střed a přední části ústenky. 
 

ÚKLID v domě 
2) Pro naše uživatele bytů jsme koupili SAVO prim DESAM. Je to účinná desinfekce, ale je potřeba 

dodržovat tyto pokyny: 
 

• dům nadále uklízí paní Martysh (čp. 2595/89 a 2596/91) a pan Mrázek ( čp. 2597/93 až 2602/101) 

• od 22. března 2020 se bude uklízet desinfekcí  
a) 3 krát týdně kabina výtahu uvnitř, dveře výtahu a dveře v přízemí z obou stran, madla zábradlí 
b) 2 krát týdně schodiště a podlahy v přízemí  
c) 1 krát týdně všechny dveře u sušáren, kočárkáren a HUP (zvenčí i zevnitř) 
d) 1 krát měsíčně všechny dveře pronajatých místností v suterénu (jen zvenčí)  

• s okamžitou platností se zakazuje nechávat jakékoliv předměty či odpadky ve společných 
prostorách domu, tj. před dveřmi bytů, u výtahových šachet, v prostoru pod schody a v chodbách 
suterénu  

 
CHOVEJTE SE ZODPOVĚDNĚ i VY 

- větrat v domě (dveřmi středových balkonů) a nevycházet z bytu nebo naopak nevcházet do domu 
- o době úklidu budete informováni vždy den předem vývěskou na každém výtahu 
- vaše návštěvy požádejte telefonicky desinfekce je účinná, zůstane-li na povrchu alespoň 15 

minut, proto je třeba po dobu úklidu, aby v době úklidu do domu nevcházeli, případně počkali 
venku 15 minut 

 
 

Věříme, že oceníte naše úsilí zamezit co nejvíce šíření viru a svým chováním pomůžete ochránit své 
okolí a hlavně i sebe.  

 
Milena Čermáková, statutární orgán SVJ 
Miroslav Čermák, správa domu 
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