
Vážení občané,
město Frýdlant pro Vás v rámci prevence před onemocněním Covid-19 a v souvislosti 
se znovuzavedením plošné povinnosti nošení roušek v některých zařízeních a například v dopravních
prostředcích (viz druhá strana), připravilo balíček s  dvěma kusy látkových roušek připravených pro
vkládání nanofiltrů, čtyři kusy těchto nanofiltrů a dvěma bavlněnými rouškami se stříbrem. Vaše
bezpečí je pro nás důležité. Dbejte proto své bezpečnosti, používejte roušky všude tam, kde je vyšší
koncentrace osob a také tam, kde je to nařízené. Dbejte na důslednou hygienu a neklesejte na mysli.
Vše společně zvládneme. Pokud budete potřebovat informace či pomoc města Frýdlant, volejte
telefonní čísla 488 886 200 (Markéta Nováková) nebo 602 101 627 (Josef Hurník).

Vaše Město Frýdlant

Zabraňte kontaminaci nanofiltru před použitím, nedotýkejte se filtru rukou, používejte po dobu manipulace s filtrem
jednorázové rukavice.
Vložit nanofiltr do látkové roušky (obdélníkového formátu) vám pomůže obyčejný papír o velikosti A4. Nejprve ho přeložte 

Nanofiltr do papíru vložte tak, aby na delší straně mírně, zhruba o jeden centimetr, vystupoval. 
Papír s filtrem poté vložte do roušky přesahujícím nanofiltrem dolů. 
Přidržte přesahující nanofiltr (přes roušku) a vytáhněte ven z roušky pouze papír. 
Nezáleží na tom, jakou stranou bude nanofiltr otočen k obličeji.
Maximální doba používání nanofiltru je 8 hodin, a to v rámci jednoho dne. 
Látkovou roušku sterilizujte spolu s vloženým nanofiltrem desetiminutovým varem ve vodě. Poté nanofiltr vyjměte a
zlikvidujte jako komunální odpad. 
Nanofiltr je určený pro jednorázové použití. Do roušky se smí vložit pouze jednou.

Rouška se stříbrem:

Třívrstvá bavlněná ústní rouška se stříbrem je vyrobená z tkané textilie a díky použití nejnovější 
technologie nano stříbra je antibakteriální a odolná proti vniknutí kapiček, prachu či bakterií.

Je opakovaně použitelná, její antibakteriální účinek je garantován až po dobru tří měsíců 
od jejího prvního použití nebo do 30tého vyprání.

Roušku lze prát v ruce na 30 °C, sušení se doporučuje samovolné, lze ji také žehlit.

Jak se starat o látkovou roušku:

Roušku byste měli sterilizovat po každém použití. Nejjednodušším způsobem je ji vyvařit. 
Z důvodu opatrnosti však doporučujeme pro odstranění všech virů a bakterií nechat vodu 
projít varem a poté ji nechat i s rouškou samovolně vychladnout. 

Zacházení s jednorázovým nanofiltrem určeným pro látkové roušky (obdélníkového formátu):

na půl a odstřihněte ho z jedné kratší strany zhruba o jeden centimetr. 




