
PÉČE O ROUŠKY PO UŠITÍ 

- Vyprat na 90 stupňů odděleně od ostatního prádla 

- Vhodné je použít desinfekci na praní – např. Značka sanytol – vlévá se namísto aviváže a díky tomu 

lze prát na nižších stupních, ne méně ale než 60 stupňů 

- Po vyprání a uschnutí přežehlit ještě žehličkou na nejvyšší stupeň alespoň 5 minut – před manipulací 

s rouškami je vhodné mít vždy vydesinfikované / umyté ruce a snažit se dotýkat pouze okrajů 

roušky, co nejméně sahat na střed a přední části ústenky 

- Paradox – roušky máte 100% vysterilizované – je potřeba je ale také vhodné místo na uložení, které 

bude co nejvíce vysterilizované/vydesinfikované – vyberte si nějaké místo/poličku/šuple – které 

vydesinfikujete nějakým přípravkem a ideálně mějte i pod roušky dané vyprané, vydesinfikované 

plátno do kterého roušky uložíte – není to sice 100% ale alespoň něco 

MANIPULACE S ROUŠKAMI 

- Ústenku si oblékněte čistýma rukama, vydezinfikovanými/umytými alespoň mýdlem – desinfekci si můžete 

koupit v drogerii nebo na internetu jsou uvedená i videa jak si vyrobit domácí desinfekci např. Z alkoholu 

- Nesahejte si na přední obličejovou část ústenky, obličej, vlasy – po celou dobu nošení 

- Ústenku/roušku nasaďte tak, ať co nejvíce přiléhá 

- Pokud ústenka/rouška navlhne – též je potřeba ji vyměnit!!! 

- Při sundávání myslete na to, že pokud ústenka něco zadržela – bakterie a viry – můžete díky tomu snadno 

kontaminovat to, co chráníte 

- Takže sundat ústenku musíte znovu čistýma rukama za šňůrky od uší směrem dopředu 

- Dekontaminace ústenky– namočit do dezinfekce, nebo dát do kýble určeného k samostatnému praní – 

izolovaně, nejlépe s poklopem – v kýblu můžete mít daný pytel, který budete vždy měnit po vyndání všech a 

vyprání, či rovnou do pračky – nikdy nedávat k ostatnímu prádlu 

- Pokud budete venku – ústenku/roušku dejte do například i do sáčku a zavažte, ať ji neinfikujete ostatní 

- ROUŠKA/ÚSTENKA JE VŽDY A POUZE NA JEDNO POUŽITÍ – POTÉ SE MUSÍ DEKONTAMINOVAT - VYPRAT I 

VYDESINFIKOVAT !!! SAMOTNÝ FILTR – vyhodit a vyměnit za nový - některý je potřeba vyměnit (pokud je 

pratelný jako perlan – VYNDAT A DEKONTAMINOVAT , popřípadě VYMĚNIT – DODRŽTE STEJNÝ POSTUP – 

VYDESINFIKOVAT / UMÝT RUCE PŘED DEKONTAMINACÍ I PO NÍ 

- IDEÁLNÍ BY BYLO NA FILTR VŮBEC NESAHAT A DÁT NEJDŘÍV I S ÚSTENKOU DO DESINFEKCE A VYMĚNIT AŽ 

PO TÉ 

- Opět si umyjte ruce 

JAK ČASTO ÚSTENKU MĚNIT? – CO NEJČASTĚJI – IDEÁLNĚ CO HODINU 

- Během dne – pokud se pohybujete neustále mezi skupinou lidí – nejlépe každou hodinu 

- Nebo použít právě při situacích, kdy musíte přijít do styku s lidmi – v MHD, do obchodu atd. 

ALE JEN NA JEDNO POUŽITÍ!!! 

- Pokud navlhne – též je potřeba vyměnit ZA NOVÝ 
 

Roušku noste, i když necítíte příznaky! 

Rouška virus 100% nezastaví, ale omezí šíření kapének, se kterými se šiří – snižujeme tedy možnou 

pravděpodobnost přenosu, chráníme hlavně ostatní!!! Když bude každý nosit – chráníme se 

navzájem. Hodně zdraví!!! 


