
8 jednoduchých tipů pro každodenní život v době koronavirové pandemie
Koronavirus hodně změnil náš každodenní život. Naštěs-
tí se letos proti koronaviru COVID-19 můžeme nechat 
naočkovat! V současné době se však nacházíme ve 3. vlně. 
Nová varianta viru je ještě nakažlivější, nebezpečnější 
a rozšířenější. Proto teď musíme být ještě opatrnější. 
Způsob našeho chování je naším nejmocnějším prostřed-
kem. Chráníme tím nás všechny – staré lidi, děti i všechny 

ostatní věkové kategorie. Pokaždé, když virus aktivně 
zbrzdíme, postoupíme společně o krok dál.
Kromě těchto 8 tipů existuje také jedno ještě důležitější 
pravidlo AHA + L: dodržovat rozestupy, hygienická pravi-
dla, nosit roušku každý den (těsně přiléhající a zakrýva-
jící nos a ústa) + větrat – a to vždy jako balíček! Když se 
 budeme více chránit, tak i virus zbrzdíme více.

Rozestupy? I když jde o přátele!  Když se sejdu s dalšími lidmi, tak si uvědomuji, že nakazit se 
mohu i od přátel, od příbuzných i kolegů a kolegyň z práce. Nedělám výjimky a dodržuji dostatečné rozestupy.1

Setkávání se? Venku! Roušku vždy s sebou!  Když se sejdu s dalšími lidmi, tak venku a 
s rozestupy či u okna. Co je důležité: Pokud venku nemohu dodržet rozestup minimálně 1,5 m, mám nasazenou 
roušku.2

*Příznaky: například celkový pocit, že jsem nemocný, kašel, zvýšená teplota či horečka, 
dušnost, ztráta čichu/chuti, rýma, bolest v krku, bolest hlavy a končetin. Stav: 30.04.21

Kdo větrá? A jak!  Když se sejdu s dalšími lidmi ve vnitřních prostorách, dodržuji rozestupy, mám 
nasazenou roušku a dbáme na pravidelné větrání. Nastavím budík a ten nám připomene, že každých 20 minut 
máme na 5 minut otevřít okna dokořán.3

Volný čas? Doma místo na cestách!  Když mám volno, necestuji. Místo cestování zůstanu 
doma. Zabráním tak tomu, abych virus – a to i jeho novou variantu – šířil do dalších oblastí či abych si jej přivezl 
domů.4

Příznaky? Zůstaňte doma a poraďte se s lékařem!  Když pociťuji příznaky* nebo když se 
necítím dobře, zůstanu doma. Poradím se telefonicky (116117, praktický lékař, ošetřující lékař, speciální ambulance pro 
osoby s podezřením na koronavirus či pro osoby s horečnatou infekcí – tzv.  Fieberambulanzen). Zeptám se na test a 
postupuji podle pokynů lékaře. Do práce nejdu a se svými blízkými se nescházím, jen si s nimi telefonuji nebo četuji.

5
Pozitivní výsledek testu? Informujte ostatní!  Pokud mám pozitivní výsledek testu PCR, 
rychlého testu či samotestování, pak o tom neprodleně informuji své soukromé i pracovní okolí. Pokud možno 
informuji všechny, se kterými jsem se nedávno setkal. Je-li výsledek mého rychlého testu či samotestování 
pozitivní, nechám ho ověřit testem PCR.

6
Dnes pravděpodobně neinfekční? I tak AHA+L!  I když je výsledek mého rychlého testu 
či samotestování negativní, stejně dodržuji pravidlo AHA+L. Nenakazím tak nikoho dalšího v případě, že test by 
byl chybný a nenakazím ani sám sebe. Test platí jen ten samý den a před nákazou mě nechrání.7

Očkování? Vyhrňte si rukávy!  Když mi bude nabídnuto očkování, tak se očkovat nechám. 
Všechny schválené očkovací látky mě chrání před těžkým průběhem onemocnění COVID-19 a pomáhají bojovat 
proti pandemii.8


