UPOZORNĚNÍ OBCE
Dne 28. 5. 2020 byl aktualizován Provozní řád
tělocvičny v Petrovicích.
Nová ustanovení se týkají především

povinnosti používání dezinfekce.
Každá osoba po vstupu do prostor tělocvičny si dezinfikuje
ruce umístěným dezinfekčním prostředkem.
Po použití cvičebního nářadí musí osoba, která cvičební nářadí
použila, otřít plochy nářadí v místech, kterých se prokazatelně
musela dotýkat, dezinfekčním prostředkem. Dále musí
dezinfikovat další předměty a plochy, kterých se dotýkala.
Jedná se zejména o kliky oken a dveří, psací potřeby,
vypínače.
Složení dezinfekčního prostředku (produktový list výrobku)
je k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Petrovice.
Návod na použití dezinfekce:
Ruce:
Přiměřené množství přípravku nastříkat na ruce
a řádně rozetřít.
Ostatní:

Nastříkat přiměřené množství přípravku na
papírový ručník a nářadí, vypínače, kliky, psací
potřeby apod. řádně otřít.
V případě větších ploch lze nastříkat přímo
na nářadí a rozetřít.
Papírový ručník odhoďte do koše.

Při každém použití dezinfekčního prostředku věnujte náležitou
pozornost tomu, aby prostředek nestékal na podlahu!
V Petrovicích 29. 05. 2020

Mgr. Petr Padrnos
starosta obce Petrovice
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