Информация за задължителното носене на маска
От 27 април 2020 г. всички лица над 6 години трябва да носят защита за устата и
носа (помощна маска)
 при пазаруване
 в автобус, трамвай или влак
Задължителното носене на маска НЕ се отнася за лицата, които не трябва да
носят маска поради медицински съображения (попитайте Вашия лекар за
удостоверение!).
Лицата, които поради увреждане не могат да поставят или свалят маската, и
лицата с увреден слух НЕ трябва да носят маска.

Инструкции и съвети за носене на маска по време на коронавируса
Каква маска трябва да използвам?
Достатъчно е покриване на устата и носа.
Можете също да завържете шал или кърпа пред носа и устата.
Защо трябва да използвам маската?
Маската може да помогне да не се заразят други хора.
Маската може да послужи като бариера: тя пречи на капчици, например при
говорене, кашляне или кихане, да попаднат върху други хора.
Подходящи са ушити маски от плат, операционни маски (маски за еднократна
употреба), полумаски (FFP2 и FFP3).
Носенето на маска е целесъобразно, дори при липса на симптоми на
заболяване.
ВАЖНО!
Досегашните правила за хигиена и защита продължават да са в сила и трябва
задължително да се спазват. Маската е ДОПЪЛНЕНИЕ към тези предпазни
мерки!
Маската НЕ е абсолютна защита от заразяване!

На какво трябва да обърна внимание, когато използвам маска?
-

Преди сваляне на маската винаги измивайте ръцете си.
При поставяне не докосвайте вътрешната страна на маската.
Хващайте маската винаги за ластиците.
Маската трябва да покрива носа, устата и част от бузите.
Маската трябва да приляга плътно по лицето.
Маската трябва да оставя достатъчно въздух за дишане.
При носене не докосвайте лицето и маската.
Сменете влажната маска със суха.
След употреба
Сваляйте маската само с помощта на ластиците. Не докосвайте самата
маска.
Сложете използваните маски до изпирането им в затварящ се найлонов
плик.
Изперете маската на минимум 60 ° до 95 ° градуса в тенджера или
пералня.
Използвайте само изпрани и напълно изсъхнали маски.

Ще трябва ли да плащам глоба, ако не нося маска?
Задължителното носене на маска е в сила от 27 април 2020 г. От 4 май 2020 г. в
провинция Баден-Вюртемберг може да се наложи глоба при установено
нарушение на задължителното носене на маска.
Информация за правилата за хигиена и защитата от инфекции ще намерите на
адрес
https://www.mannheim.de/de/informationen-zu-corona/allgemeinehygienemassnahmen-infektionsschutz

