PROČ NOSÍM ROUŠKU
90% RIZIKO

ź Kapénky, které vyletují z

našich úst nebo nosu při
mluvení, se velmi
pravděpodobně téměř
všechny zachy i na
primi vní, doma vyrobené
ochranné pomůcce. Tím
opravdu výrazně snížíme
komunitní přenos a riziko
nákazy.

PŘENOSU

30% RIZIKO
PŘENOSU
ź

Dle amerického CDC mají
roušky schopnost
zvládnout a dostat
epidemii pod kontrolu za
cca 6-8 týdnů.

PŘENOSU

ź

Letošní léto v ČR toho času
v zimě na jižní polokouli
nebyla téměř chřipka díky
nošení roušek.

1,5% RIZIKO

ź

Mluvení zvyšuje
uvolňování respiračních
kapiček asi 10krát.
Přibližně 200-1000
částeček viru tak
s kapénkami za minutu
vyle z úst.
Za předpokladu, že každou
vydechnutou částečku
vdechnete, bude trvat
přibližně 1-5 minut
rozhovoru s někým tváří v
tvář, abyste získali dávku
nutnou k nakažení, což je
cca 1000 čás viru. Volně
vydechujeme max. 100
čás c viru za minutu.

ź

V 1 ml slin je 700 s až 800
milionů kopií viru. Primární
riziko je blízký rozhovor!

FFP1-3 + doplněk D značí pro max 8
hodin, R je vhodný pro opakované
použi . Přesto se studiemi prokázalo, že
ohřá m na 85°C na 30minut je možné
respirátory použít opakovaně až 50x.

ź

Rouška sníží množství viru
v okolí. Její kvalita a
správnost použi mohou
vést k plnému zastavení
epidemie.

FFP1 může propus t až 20% aerosolu.
FFP2 může propus t až 6% aerosolu.
FFP3 může propus t až 1% aerosolu.
Neevropské označení N95 bez CE
odpovídá minimálně ekvivalentu FFP2
(5% aerosolu).

ź

Rouška je gesto
ohleduplnos vůči
druhým. Moje chrání tebe
a tvoje mě.

5% RIZIKO

PŘENOSU

0% RIZIKO
PŘENOSU

2m

Kolik roušky zachytí
Byly provedeny studie účinnos
roušek a zachycení aerosolu z
vydechovaného vzduchu.
Sáček z vysavače 97% čás c
(bohužel ale klade velký odpor)
Zdravotnická rouška
třívrstvá 91%
Papírová kuchyňská utěrka 83%
Bavlna a plátno 70%
Hedvábný šátek 56%
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