
Spală-te pe mâini regulat, cu precizie, săpun şi apa( ideal pentru 
cel puţin un minut). Dacă săpunul nu este disponibil, poţi folosi 
un produs pe bază alcool – ideal cel puţin 60 %.
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Dacă este posibil, ia tot timpul acest produs pe baza de alcool cu 
tine.Poţi să îl foloseşti oricând ai nevoie.

În caz că ai nevoie de un coş de cumpărături şi nu este 
dezinfectat de vânzător, poţi să îl împingi din locuri în care este 

mai puţin atins, sau să acoperi mânerul căruciorului.

Pentru cumpărături puţine, foloseşte punga ta în loc de coşul de 
cumpărături.

Dacă mergi la cumpărături cu cineva, unul poate să ţină 
produsele, iar celălat poate să ţină căruciorul de cumpărături.

Toate lumea are nevoie să cumpere mâncare şi obiecte. 
Dar cum să faci cumpărăturile dacă virusul coronavirus s-a 
răspândit în oraşul tău şi magazinul este unul dintre punctele 
sociale de evitat?

Avem câteva sfaturi utile pentru tine.

Coronavirus si cumparaturile - cum sa 
te protejezi?
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Nu atinge produsele în magazin dacă nu e necesar, gândeşte-te 
înainte ce doreşti să cumperi. Spală fructele şi legumele înainte 

de a le consuma.

Dacă ai nevoie să strănuţi sau să tuşeşti, foloseşte un şerveţel 
sau strănută în cot. Evită să strănuţi direct în mâini ca să previi 

atingerea.

Dacă e posibil, plăteşte cu cardul. De exemplu, poţi să foloseşti 
un serveţel peste deget pentru a introduce PIN-u, iar mai apoi să 

îl arungi.

Este o idee bună să dezinfectezi obiectele pe care le atingi des, 
precum mânere, chei sau telefonul tău.

Evită să îţi atingi faţa.

Spală-te pe mâini cum ajungi acasă- vezi punctul 1 pentru 
detalii.

Cumpără cantităţi rezonabilegândeştete şi la ceilalţi şi nu 
cumpăra prea mult. Bunurile sunt în stoc peste tot.

www.kimbino.roDescarcă acum


