
Roušky musí zakrývat nos i pusu. Můžou být
jednorázové anebo na víc použití.

Face masks - what can be used? (Czech)



dobře sedět po stranách tvého obličeje
být připevněna k obličeji šňůrkami kolem hlavy
nebo poutky kolem uší
být aspoň ze dvou vrstev látky
být vyrobena z materiálu, který je pohodlný a
prodyšný
dát vyprat (pokud není na jedno použití)

Rouška by (se) měla:



Roušky by měly pomoct omezit šíření     
 COVID-19, ale nenahrazují fyzický odstup a
pravidelné umývání rukou.



Umyj si/vydezinfikuj si ruce před tím, než si
roušku začneš nasazovat.

Návod, jak správně nosit roušku

A guide to wearing a face mask (Czech)



Zkus se nedotýkat té části roušky, která
zakrývá pusu a noc. Drž ji za šňůrky nebo
poutka na uši.



Snaž se nenosit roušku na krku
nebo na čele.



Nepůjčuj roušku, kterou nosíš, ostatním.
Vyměň si roušku pokud se zašpiní nebo
navlhne anebo po každém použití.



Jednorázovou roušku hoď do koše
Jednorázové roušky se nemají používat víckrát a 
 nemají se recyklovat
Pokud máš roušku, která se používá víckrát,

Po použití roušky:

vyper ji po každém použití



Co dělat, když se bojím, co se

bude dít dál?

What can I do if I'm worried about my future? (Czech)



Žít v tak velké všudypřítomné

nejistotě, může být hodně
náročné, ale pamatuj, že
nejsi sám/sama.



Pocity nejistoty nebo

strachu přejdou…



Je dobré někomu se svěřit s
tím, jak se cítíš, abys měl/a

podporu, jakou potřebuješ.



Vždycky je tu pro tebe dětská linka

(Childline) na 0800 1111.



A tohle nebude trvat věčně… 

je třeba to teď zvládnout.



Jsem dítě, které je v pěstounské péči
nebo v domově (anebo jsem dřív byl/a) a

myslím, že mám možná COVID-19, co

mám dělat?

I am a looked after child or care leaver and I think I may have COVID-19, what should I do? (Czech)



Prober to s dospělým, který ti může pomoct. Může
to být tvůj/tvoje sociální pracovník/pracovnice,

pěstoun/ka nebo někdo další, kdo ti pomáhá.

Dej někomu dospělému vědět, že ti není dobře a

   

on/a promyslí, jak ti pomoct, aby neohrozil/a sebe.

      



Zůstaň doma, odpočívej a drž si odstup od

ostatních aspoň 10 dní.

Pokud je ti opravdu zle a potřebuješ poradit,

zavolej NHS na  lince 111. Anebo, kdyby

to bylo urgentní, volej 999 (záchranka).



Co mám dělat, pokud se necítím

doma (tam, kde žiju) v bezpečí?

What should I do if I feel unsafe where I live? (Czech)



Pokud se necítíš doma v bezpečí, je
opravdu důležité, abys to řekl/a své/mu

sociální/mu pracovnici/pracovníkovi (pokud

ji/ho máš) anebo jinému dospělému, který ti

může pomoct.



Taky můžeš zavolat na dětskou linku

(Childline) na 0800 1111



Pokud jsi v ohrožení, policii můžeš

zavolat na 999



Fyzický odstup pomáhá, aby byli

všichni v bezpečí. 
 

Proč je důležité držet si od

ostatních odstup?

Why is social distancing important? (Czech)



Můžeš mít COVID-19 a nevědět o tom, i

když nemáš příznaky a je ti fajn.



Můžeš ale nakazit někoho, kdo

bude mít velmi těžký průběh

onemocnění. Nikdy není jisté, komu

bude při nákaze špatně a

kdo bude v pohodě.



Když si od ostatních budeš držet

odstup, ochráníš tak je i sebe.

Aspoň 1 metr. Aspoň 1 metr.



Můžu jít ven, když jsem v karanténě (izolaci)?

Pokud potřebuješ jídlo nebo léky, objednej si vše online nebo přes

telefon. Anebo řekni někomu, komu věříš, aby ti přinesl/a, co potřebuješ.

Můžu jít ven, když jsem v karanténě (izolaci)?

Can I leave my house if I am self-isolating? (Czech)



Jinak žádné návštěvy.

To znamená žádné kamarády nebo členy

rodiny. Zabráníš tak šíření viru.



Pokud se cítíš celkem dobře, zkus se

hýbat – cvič doma, ne venku.



Jaké jsou hlavní příznaky COVID-19?

Vysoká teplota/horečka

Potíže s dýcháním

Kašel

Ztráta chuti nebo čichu

What are the main symptoms of COVID-19? (Czech)



Zkus zabránit šíření
nepravdivých informací

Ověř si fakta!
Stop the spread of false information (Czech)



Pokud vyrazíš ven, drž si
od ostatích odstup aspoň 1
metr.

To je asi jako šířka dveří

Aspoň 1 metr

Staying apart - Door (Czech)



Aspoň 1 metr
Pokud vyrazíš ven, drž si od ostatích odstup aspoň 1 metr.

Je to asi jako když držíš kytaru na délku

Staying Apart - Guitar (Czech)


