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      OD 15. MARCA 2021 SA POVINNOSŤ POUŽÍVANIA RESPIRÁTORA ROZŠIRUJE NA VŠETKY INTERIÉRY 

      Od 15. marca 2021 sa povinnosť používať na ochranu dýchacích ciest respirátor rozširuje 

   na všetky interiéry (okrem vlastnej domácnosti). 

   Znamená to, že zamestnanci, ktorí musia byť fyzicky prítomní na pracoviskách a vykonávajú prácu     

      v pracovných kolektívoch sú povinní používať na prekrytie nosa a úst respirátor. 

  

     Životnosť respirátora 

•   Niektoré respirátory sa dajú používať len jednorazovo. 

•   Respirátor s nanovláknom s obsahom strieborných nanovlákien je možné používať 1-2 týždne, v závislosti   

     na početnosti nosenia a množstva vírusu vo vzduchu. 

•   Respirátory s označením R - môžete použiť opakovane. 

•   Respirátory s označením NR - sú len na jednorazové použitie. Ochranu poskytujú najviac na 24 hodín. 

•   Najvhodnejším je jednorazový respirátor, ktorý možno používať max. 8 hod, 

•   Ak je respirátor znečistený alebo vlhký, je treba ho vymeniť . 

  

     V prípade opakovaného používanie respirátora je dôležité dodržať niektoré pravidlá: 

•   Pred opätovným použitím suchého a neznečisteného respirátora je vhodné nechať uplynúť lehotu 7 – 8 dní,      

     minimalizuje sa tým riziko, že je povrch respirátora kontaminovaný. 

•   Odporúča sa nechať respirátor voľne a riadne vyschnúť v kontrolovanom prostredí. 

•   Respirátory majú visieť voľne, nedotýkať sa. 

•   Miesto zavesenia označiť poradím od 1 do 5 ( dni v týždni) 

  

     Dezinfikovať povrch respirátora je možné: 

•   použitím UV lampy z každej strany po dobu asi 3 minút. 

•   chemickou dezinfekciou, ktorá musí byť opatrná aby nedošlo k porušeniu filtračných vrstiev respirátora. (pomocou  

     rozprašovača nastriekajte na respirátor min. 70%-ný alkohol alebo dezinfekčný prostriedok s virucídnymi       

     vlastnosťami z oboch strán a nechajte vyschnúť). 

•   Dezinfekcia respirátora si vyžaduje dôslednejšiu znalosť postupov, inak môže dôjsť k narušeniu filtračných   

     schopností a ochrannej funkcie respirátora. Vždy dodržujte pokyny výrobcu. 

  

     Likvidácia znehodnotených respirátorov 

•   Použité respirátory odporúčame likvidovať ako bežný komunálny odpad, ktorý sa vkladá do plastových vriec   

    určených na odpad a následne do kontajnerov na komunálny odpad. 

•  Tento druh odpadu nevhadzujte do nádob určených na separáciu. 
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