
CHRAŇTE SEBE I SVÉ NEJBLIŽŠÍ 
Dezinfikujte: 

 
1. RUCE  

Dezinfekci mějte vždy u sebe a dezinfikujte ruce kdykoli a kdekoli je třeba! 
NIKDY nezapomínejte na důkladnou dezinfekci po použití ochranných pomůcek (roušky, 
respirátory, rukavice, oblek...)! 
 

2. TLAČÍTKA 
Na ovladači, u výtahu, u bankomatu, u parkovacího automatu, u automatu na jízdenky, tlačítka na 
platebních terminálech, případně zvonky u dveří, poštovní schránky… 
 

3. KLIKY 
Doma, v práci, v MHD, ve vlaku či na veřejném WC, … 
 

4. OMYVATELNÉ POVRCHY V AUTĚ 
Volant, řadicí páku, držadla, klíčky od auta, sponu od bezpečnostních pásů, dětskou autosedačku 
… Auto je potřeba před jízdou po dezinfekci řádně vyvětrat! 
 

5. DOMÁCNOST 
Odpadkové koše, pytle do odpadkového koše, WC prkénka, splachovadla, kachličky v koupelně 
či v kuchyni, vodovodní baterie, zábradlí, madla, kliky u dveří, balkónů a oken, vypínače, 
dávkovací pumpičku u mýdla, držadlo od hole nebo od deštníku… 
 

6. DĚTSKÉ POTŘEBY 
Dětské nočníky, madla u kočárků, zábradlí u postýlek a dětské hračky (kromě dřeva). 
Doporučujeme dezinfikovat a nechat zaschnout, poté je nutné důkladně omýt vodou!  
 

7. MIMO DOMOV  
Držadla v MHD, ve vlaku, v metru… 
 

8.  V SUPERMARKETECH 
Nákupní košík, platební kartu (dejte pozor na část s podpisem, dezinfekce by ho mohla smazat), 
automaty na vratné lahve… 
 

9.  KANCELÁŘ 
Klávesnici, myš, pracovní stůl, madla u kancelářské židle, držadla hrnků, varných konvic, lednic a 
skříněk, klíče od budov, … 
 

10. OSTATNÍ 
Plastové natahovací vodítko pro psy, nářadí, boxy a dávkovače na léky, nůžky, držadla konvice 
na zalévání květin, věci osobní potřeby jako jsou kartáče na vlasy, potřeby na manikúru, obaly na 
kosmetiku, zrcátka do kabelky, klíčenky, … 
 

Pamatujte, než na něco sáhnete (zvláště na veřejnosti), vždy to nejdříve 
promyslete a DEZINFIKUJTE! 
 
 

Rady a tipy na účinnou dezinfekci povrchů a podlah pro její maximální účinnost: 
 

1. Povrchy nejdříve zbavte nečistot, jako jsou drobky, vlasy a prach suchým hadříkem, 
nebo vysajte vysavačem. 
 

2. Poté povrchy otřete vlhkým hadříkem za použití vhodného produktu ze sortimentu 
Eurony, který odstraní mastnotu, otisky, odolné nečistoty aj. 

 



V případě, že tyto kroky neprovedete, povrchy nebudou dostatečně 
vydezinfikované, jelikož nečistoty nedovolí dezinfekci vytvořit jednolitý ochranný 
film. 

 
3. Následně otřete povrchy utěrkou/mopem navlhčeném/namočeném v dezinfekčním 

roztoku. Povrchy není nutné příliš namáčet. Postupujte od krajů směrem ke středu. 
Nechte zaschnout. Po dobu schnutí nesahat/nevstupovat na dezinfikovaný 
povrch/podlahu. 

 
 

Speciální tip! 
V odpadkových koších vždy používejte odpadkový pytel, který nejlépe v ochranných 
(jednorázových) rukavicích před odnesením do popelnice pečlivě zavážete, vložíte do 
dalšího prázdného pytle a znovu zavážete, uzavřenou část odpadkového pytle ošetříte 
dezinfekcí a odnesete do popelnice. Zvláště tam, kde se nákaza již prokázala, je nutné 
dodržovat striktní pravidla při manipulaci s odpadem, velmi častým zdrojem nákazy se 
totiž stávají například použité papírové kapesníčky vhozené do odpadkového koše. 
 
 
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: 
Používejte dezinfekci opatrně a s rozmyslem! Veškeré věci, které budete dezinfikovat a následně 
přijdou do styku se sliznicemi, musí být po vydezinfikování řádně a pečlivě opláchnuty teplou 
vodou! Dbejte na své zdraví! 

 
 
Anti-COVID dezinfekční roztok se používá na ruce a omyvatelné povrchy neředěný.  
V případě aplikace na citlivé materiály proveďte nejdříve zkoušku na málo viditelné části. 
Nesměšujte s jinými čisticími prostředky. 

 
NENÍ URČEN k vnitřnímu užití, ani k dezinfekci ran. 
 

 
Anti-COVID dezinfekční roztok NEPOUŽÍVEJTE NA: 

 
- plexisklo 
- viskózové plastové povrchy 
- polykarbonátové povrchy 
- lakované povrchy 
- kožené povrchy 
- dřevo a leštěné dřevo 
- potraviny 

 
 

NEZAPOMEŇTE: 
Biocidní přípravky používejte bezpečně! Jedná se o vysoce hořlavou látku, proto se při jejím 
použití vyvarujte manipulaci s ohněm nebo kouření. Před použitím si přečtěte etiketu 
a striktně se řiďte informacemi na obalu. 
 
 


