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NOVOZÁMOCKO
Týždenne do 34 140 domácností

Plavba za horizont
Tento názov knižky sme vymysleli
spolu s jej autorom, Lacom Herzogom
niekedy v noci v kormidelni tlačného remorkéra Ružín počas plavby po
Dunaji do Passau. S nákladom oceľových peliet. Nie s turistami. S kúskom
dobrého chleba a kyslého mlieka, nie
za stolom s luxusným menu. V teplákoch, nie v smokingu. Pri zelenom
svetle obrazovky radaru.

„hodnoty“, ale sú to skôr chvíľkové potreby, ako hodnotový systém.
Každý z nás sa plaví za horizont.
Niekedy. Niekto raz, niekto občas, niekto z paluby ani nevystupuje. Naše
plavby ťažko nazvať výletnými, je to
veľmi ťažko skutočná životná drina. Kto
raz strávil pár dní na nákladnej lodi,
vie, čo je to musieť a či dokonca môcť sa
spoľahnúť na človeka, dôverovať, obetovať sa. A to mi pripomína, že životy
Ladislav Herzog (dnes už na onom mnohých z nás sú takou plavbou. S posvete) v Plavbe za horizont po dlhom čase trebou držať kurz, ovládať a dodržiavať
zas raz popustil uzdu svojej dobrodružnej pravidlá, byť v strehu pred nebezpečennáture. V spomienkach sa vracal do dôver- stvom a tu a tam hodiť niekomu lano, ak
ne známeho prostredia dunajských lodí a to práve potrebuje.
lodníkov. Lacovo bilancovanie vlastného
Rieka je plná príbeživota je veľkou témou. V každom momen- hov o pomoci. O záchrate nášho života si treba položiť otázku, či ne i o nešťastí. Ako život.
to, čo činíme, má pre nás samotných do- Je dobré z času na čas si
statočný zmysel. Či to má zmysel pre naše takú plavbu uvedomiť.
ľudské spoločenstvo a čo mu to dá. Otázka
S lodníckym pohodnôt a ich usporiadanie v rámci vlast- zdravom - ahoj,
ného sveta je prioritou myšlienkových milí čitatelia
potrieb človeka. To ho odlišuje od zvierat.
Hoci aj mnohé z nich poznajú nejaké svoje
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

škridla výpredaj

3,50 €/m

viac ako 15 rokov na trhu

ARRI s.r.o.

• rolety, žalúzie, sieťky

0905 746 124

• garážové brány
• servisné opravy
• a iné doplnky

www.strecha.ws

Kvalitný nemecký
profil za prijateľnú cenu!
0908 16 14 16

www.montplast.sk

a PREDAJ KRMÍV

OPRAVY A SERVIS

montplast@montplast.sk

76-0015

CENOVÉ PONUKY

2

Cenové ponuky ZDARMA

Ďalej ponúkame:

PREDAJ
MLÁDOK
Viac informácií
NA STRANE č.

PARKETY
AKCI
A
BRÚSENIE

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
(rolety, žalúzie, sieťky)

bezprašné brúsenie parkiet
od 9,90 Eur/m
s priemyselnými lakmi

HELUX - Peter Helmeš
Ďalej ponúkame:

OPRAVY a SERVIS
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76-0032

76-0027

Výpalisko 31, Nové Zámky
Peter Štaubert

CENOVÉ PONUKY

OPRAVY A SERVIS

www.helux.sk

helux@helux.sk

035 6420 166

0918 109 149

76-0008

t okien a dverí
troliet a žalúzii
tvymieňame kovania
tpanty a klučky

Komplet brúsenie aj s nátermi.

0903 122 376

4

46-0003

od 2.3. 2020

* kompletná montáž drevených
parkiet (klasické, mozaikové,
dlážky, palubovky)
* brúsenie a renovácia starých
drevených podláh, tmelenie,
práca, cena dohodou.
* montovanie laminátových
podláh
* montovanie PVC, korok
* úprava a oprava podláh
krovov a suterénov
781200011

STRECHYNA KĽÚČ

PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ
OKNÁ A DVERE

07-0012

Najčítanejšie regionálne noviny
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NOVOZÁMOCKO Hokejbal a florbal

Distribúcia:
Kristína Mlatecová 0908 979 443
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (34.140 domácností)
párny týždeň:
Nové Zámky, Bánov, Komjatice,
Mojzesovo, Palárikovo, Šurany,
Tvrdošovce, Úľany nad Žitavou,
Dvory nad Žitavou, Kmeťovo,
Maňa, Radava, Veľký Kýr
+ nepárny týždeň:
Nové Zámky, Andovce, Bánov,
Komjatice, Palárikovo, Šurany,
Tvrdošovce, Dvory nad Žitavou,
Bešeňov, Branovo, Komoča, Semerovo, Veľké Lovce, Veľký Kýr

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750
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07 77

pre vodičov VZV a operátorov
skladu (pickerov)

Nástupná základná mzda
pre vodičov VZV od 858 €,
pre pickerov 714 € +
bonusy do 15% + rôzne
príplatky + stravné lístky.
Práca v Nitre,
v 2-3 zmennej prevádzke.
Doprava zabezpečená
bezplatne. Nástup ihneď.

Info na 0948 430 727
0948 121 244
Job Impulse s.r.o.
Prijmeme

vodičov VZV

na TPP v NR. Mzda 837€/brutto/mes + príplatky podľa ZP,
bonusy do výšky 15%,

SL 3,83€/deň alebo strava.
DOPRAVA ZABEZPEČENÁ.
MAHAX Slovakia, s.r.o.

Hľadáme zamestnanca na pozíciu

KONTROLNÝ TECHNIK STK

Miesto výkonu práce: Úľany nad Žitavou
Náplň práce: kontrola motorových vozidiel

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

Ponúkame: plný úväzok, nástup ihneď
Mzda: 1000 € brutto/mesiac
Požadujeme: minimálne stredoškolské
vzdelanie, prax 2 roky,
vodičský preukaz A,B,C,D,E,T

životopisy posielajte na e-mailovú adresu:

hursan@stknz.sk

Stredné Slovensko

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

Mahax Slovakia, s.r.o.

Ponuka práce

0944 425 183
Preukaz VZV PODMIENKOU

Západné Slovensko

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

DOPRAVA ZABEZPEČENÁ.

Pre viac info: 0944 425 183

09

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

na 2 zmeny TPP v NR.

Mzda od 700€/brutto/
mes. + príplatky podľa
ZP, bonusy do výšky
15%, SL 3,83€/deň alebo
strava.

IN

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

Ponuka
práce
Prijmeme
operátorov/ky skladu

A
ZERCI

Nové
Zámky

BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

47-020

INZERCIA

Ing. Jarmila Kyselicová 0907 779 018

781200048

Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

A hrali aj za nás – obyčajných ľudí.
Niečo podobné som zažíval, keď naše
dievčatá reprezentovali Slovensko
na majstrovstvách sveta vo florbale.
Lucka mi rozprávala aká fantastická
partia sa tam vždy stretla. Hrali pre
radosť, nie pre peniaze. Hrali naplno
Kedysi sme mali v Bratislave sláv- a so srdcom.
Niektorí oligarchovia sa dajú
ny klub Slovan. Boli sme naň hrdí v
hokeji aj vo futbale. Hokej tam hrali nájsť podľa športových klubov, ďalbratia Šťastní aj Václav Nedomanský, ší podľa nemovitostí, jácht a iného
vo futbale vyhrali Pohár víťazov po- luxusu. Každý z nich odčerpáva pehárov a Slovan bol základom repre- niaze z nejakého rezortu - niekto z
zentácie, keď sme sa stali majstrami energetiky, ďalší z dopravy, stavebEurópy. Hokejový aj futbalový Slovan níctva, informatiky, školstva, poľnokúpili dvaja oligarchovia svojim sy- hospodárstva alebo obrany. Ich mená
náčikom. A tak to aj vyzerá. Hanba pozná každý na Slovensku. Dokážu
Slovenska. S pomocou štátu si posta- ich noví politici odstrihnúť od týchto
vili predražené štadióny aj kadečo zlodejstiev?
Dúfam, že od marca bude Sloveniné. Aký štát, taký biznis.
Pozeral som sa pred časom na sko viac hokejbalové
hokejbalové finále majstrovstiev a florbalové, ako
sveta medzi Slovenskom a Fínskom. hokejové a futbaloBol to pre mňa krajší zážitok, ako vé. Viac slušné ako
majstrovstvá vo futbale alebo v ho- s k o r u mp o v a n é .
keji. Chlapi, ktorí milujú hokejbal a Slovensko, kde sa
zobrali si dovolenky zabávali celú bude hrať so srdkošickú arénu. Spievali hymnu tak, com a fér.
že sa mi tlačili slzy do oči. Hrali aj
za svojho bývalého trénera, Dušana
Danka, ktorý už nie je medzi nami.
» Ján Košturiak

781200008-8

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Mám rád hokejbal a florbal. Hrával
som tieto športy a mám na ne krásne spomienky. Hokejbal sme hrávali s deťmi a moja Lucka sa tam
naučila základy toho, čo potom
uplatnila v reprezentácii florbalu.

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL
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76-0031

Podzámska 21
NOVÉ ZÁMKY
novozamocko@regionpress.sk

781200008-8

Redakcia:

POLITICKÁ INZERCIA / služby

novozámocko
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Nová Vitara a SX4 S-Cross vás práve teraz potešia extra ponukou bonusov
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služby

02 AUTO-MOTO / iné

14 RôZNE / iné

»Kúpim staré motorky
(JAWA, ČZ) mopedy, stabiláky, diely.Tel. 0905121391
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely-DOHODA ISTÁ.Tel.
0908205521
»Kúpim staré mopedy, pionier, babeta, stadion aj
diely.Tel. 0949154017

15 HĽADÁM PRÁCU

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
»Prenajmem 1 izbový zariadený byt v rodinnom dome
so samostatným vchodom
info.Tel. 0911793260

05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné

»Kúpim byt v NZ, platba v
hotovosti.Tel. 0907532685

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908

09 DOMÁCNOSŤ
»Predám digitálnu anténu na príjem slovenských
a maďarských programov
bez poplatku. Montáž dohodou.Tel. 0903122192
»Predám satelitný komplet FREESAT bez mesaných
poplatkov, ročný poplatok
25EUR, Slovenské, české
a maďarské programy.
Montáž
zabezpečím.Tel.
0903122192
»Odveziem
nepotrebnú
práčku, chladničku, mrazničku vrámci NZ ZADARMO.
Tel. 0903122192
»Predám použitú chladničku, pračku v zachovalom
stave. Funkčná bez závady. Zabezpečím satelitný
príjem DIGI - DIGISPORT. Vybavenie zmluvy a montáž
dohodou.Tel. 0903122192

16 ZOZNAMKA
»55r hľadá priateľku.Tel.
0917049831

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera NZ medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP NZ 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 €
s DPH za každých začatých 30
znakov textu vášho inzerátu
vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Upozornenie! Služba
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť
v ľubovoľných iných našich novinách, NZ zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

INZERCIA

0907 779 018

krmivo pre nosnice
rastová a znášková

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450 432

Výročia a udalosti

OKNÁ A DVERE PLASTOVÉ

5. marca 2007

HLINÍKOVÉ, EUROOKNÁ LEN OPRAVUJEME

zomrel Milan Kiš, slovenský herec (* 1934).

(rolety, žalúzie, sieťky, parapety)

6. marca 1930

OSKAR ŠTAUBERT ml.

sa v USA objavili prvé mrazené polotovary.

Ďalej ponúkame:
OPRAVY A SERVIS
• okien a dverí
• roliet a žalúzií a sieťok
• pántov a kovaní • klučiek a skiel

NEJDE VÁM
BIZNIS?

ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A TERÁS S RÁMOVÝM
A BEZRÁMOVÝM SYSTÉMOM AJ OTOČNÉ

KONTAKTUJ
T

Vaše okná a dvere v správnych rukách...

E NÁS

Vzorkovňa: Nové Zámky, Podzámska 21, Oskar Štaubert
zameranie a servis: 0915 125 452, cenové ponuky: 0911 125 452

novozamocko@regionpress.sk

PONÚKA:

0907 779 018

OBCHODNÉ A KANCELÁRSKE
PRIESTORY NA PRENÁJOM

NOVAPLAST

Prízemie: 120 m2
1.poschodie: 120 m2

PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE

- 5-6 komorový proﬁl
- 2-3 sklo až U=0,5
- výmena a murárske práce
- sieťky, parapety, žalúzie, rolety
- stavebné úpravy
- malovanie priestorov
- odvoz starých okien ZADARMO

ezpečíme

ROZVOZ Zab

36-0007

»Predám kmeň orecha i na
kúrenie.Tel. 0910426074

Ponúka na predaj:
8 - 20 týž. Mládky
Nosničky rôznej farby

(pri galante)

76-0001

01 AUTO-MOTO / predaj

hydinárska farma topoLnica

S otázkami, ktoré sa
Volebná infolinka
týkajú parlamentných
volieb, sa môžu voliči obrátiť na informačnú linku.
Zriadilo ju Ministerstvo vnútra MV SR.
Informačná linka bude prístupná od pondelka do soboty
29. 2. od 7.30 do 15.30 h na telefónnych číslach 02/4859
2317 a 02/4859 2312. V deň konania volieb, 29. februára,
bude infolinka fungovať počas celého dňa až do uzavretia
volebných miestností. „Tieto linky sú určené pre verejnosť,“ pripomína ministerstvo.

2. poschodie: 150 m2
3. poschodie: 65 m2

y~ÔăôõĎýøúð[\zþąĢĎüúĈKontakt: 0903/ 171 353

76-0020

Občianska
riadková
inzercia

PRACOVNÁ PONUKA:

Príjmeme na TPP dievčatá 18-40 rokov:

-50%

SPOLOČNÍČKY / STRIPTÉRKY

na okná a
dvere

Forgáchova bašta 4, 940 01 Nové Zámky
+421 905 738 415 / +421 903 039 191
www.novaplast.biz info@novaplast.biz

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Predám pšenicu, jačmeň,
kukuricu: 20€/q. Palárikovo.Tel. 0940336457

11 HOBBY A ŠPORT
»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM STAROŽITNOSTI, STARÉ
VECI A ĽUDOVÉ KROJE.Tel.
0918439124
»Kúpim ľudové kroje.Tel.
0902708047

12 DEŤOM
13 RôZNE / predaj
Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane.
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do nočného klubu Afrodita v Nových Zámkoch.
76-0005

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny
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Ubytovanie zdarma, stála klientela, garantovaný denný príjem, mesačný bonus 400 EUR.

0910 970 890

76-0011

4
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novozámocko
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UPRATOVANIE

VEĽKÝ ZIMNÝ VÝPREDAJ

40% na náhrobné kamene
ZĽAVY

TEPOVANIE
- Koberce
- Sedačky/Gauče
- Kreslá
- Matrace
- Kuchynské stoličky

DVOJHROBY
+ pomníky už od

1.289 €

VYSOKOTLAKOVÉ ČISTENIE
- Fasád
- Dlažieb
- Bazénov
- Strešných krytín
- Zámkových dlažieb

NAVŠTÍVTE NÁS v našej predajni na P. BLAHU 10, Nové Zámky

KOSENIE TRÁVNIKOV

alebo na novootvorenej výstave hrobov Nitrianska cesta 131 (pri cintoríne)

- Kosenie záhradnou kosačkou
- Odvoz pokosenej trávy

Výpredaj trvá do 31.3.2020

+421 908 269 250

OTVÁRACIA DOBA:
Pondelok – Piatok
Sobota
Nedeľa

76-0023

info@globestone.sk ℓ www.globestone.sk

VYPRATÁVANIE
ČISTENIE KOŽE

tXXXDMFBOVQTL

76-0018

až

- Upratovanie domácností
- Upratovanie po stavbe
- Upratovanie firiem
- A mnohé iné

8.00 – 18.00 hod.
7.00 –14.00 hod.
Zatvorené

Predajňa: Nitrianska cesta 119, Nové Zámky, Tel: 035/640 86 00

Ceny sú platné od 2.3.2020 do 7.3.2020

ZEMIAKY ŽLTÉ
balenie 25kg

0,49 €/kg
JABLKÁ ČERVENÉ
rôzne odrody

NAJLEPŠIE CENY V MESTE

KAPUSTA BIELA

NOVÁ KVASENÁ KAPUSTA

voľný predaj

na domáci spôsob
voľný predaj

0,39 €/kg

0,69 €/kg

KEL

MRKVA

voľný predaj

voľný predaj

balenie 5kg

0,59 €/kg

0,79 €/kg

0,49 €/kg

U NÁS V PONUKE:

Vedľa predajne sa nachádza veľkoobchod s ovocím a zeleninou. Pre obchodníkov a kuchyne ponúkame
výrazné zľavy!!! Informácie na tel.: 035/6408 600, 0908 750 804
Ďalej Vám ponúkame široký sortiment ovocia a zeleniny a iného potravinárskeho tovaru.

NZ20-09 strana-
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76-0009

ZEMIAKY NA SADENIE: žlté a ružové, certifikovaná sadba, (rôzne odrody)
CIBUĽA NA SADENIE: žltá, červená, certifikovaná sadba

ZDRAVIE
zdravie

6
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Osvojte si správnu techniku umývania rúk

Predchádzajme chrípke hygienou rúk

Dôkladným umývaním rúk môžeme vania rúk i s následkami ich nedostatočnej
predísť šíreniu veľkej časti infekčných hygieny.
chorôb. Myslieť by sme na to mali najVedeli ste, že:
mä počas prebiehajúcej chrípkovej
-na mokré ruky nachytáte až 500sezóny. Správnu techniku umývania
krát viac baktérií ako na ruky suché?
rúk je podľa odborníkov potrebné si
-na jednom prste ľudskej ruky sa naosvojiť ako pravidelný návyk už u machádza až 12.000 baktérií?
lých detí.
Umývanie rúk je najefektívnejší a najjednoduchší spôsob, ako vo veľkej miere predísť
šíreniu respiračných infekcií, rovnako ako
hnačkových ochorení, parazitárnych ochorení, či žltačky typu A. Najmä počas chrípkovej sezóny patrí medzi základné formy
prevencie chrípky. „Až 80% percent infekcií
sa šíri špinavými rukami. Ich pôvodcovia sa
totiž môžu nachádzať na bežne používaných
predmetoch ako sú napríklad držadlá vo
verejnej hromadnej doprave a nákupných
košíkoch, tlačidlá zvončekov a výťahov či
vodovodné batérie,“ hovorí hlavný hygienik
SR Ján Mikas. „Mechanickým umývaním rúk
pomocou mydla a vody odstraňujeme choroboplodné zárodky, a tým obmedzujeme ich
šírenie. Preto je hygiena rúk prvým predpokladom zabráneniu infekčných ochorení.
Dôkladné umývanie rúk môže ochrániť vaše
zdravie,“ objasňuje Ján Mikas.

-viac ako 250.000 mikroorganizmov
môže prežívať na držadlách, kľučkách, vodovodných batériách, nákupných vozíkoch, perách, klávesnici či mobiloch?
-vírus chrípky prežíva na odeve, papieri, vreckovkách 8 až 12 hodín a na
hladkých (neporéznych) povrchoch
24 až 48 hodín?

-po ceste v prostriedkoch hromadnej dopravy
-pred, počas a po príprave jedla
-pred konzumáciou jedla
-po každom použití toalety
-pred manipuláciou s bábätkom a po výmene znečistenej plienky
-po manipulácii so zvieratami a ich krmivom
-po manipulácii s odpadom a odpadovým
košom
-po vyčistení nosa, kašlaní a kýchaní – pri kašli a kýchaní si ústa nezakrývajte dlaňou, dôležité je použiť jednorazovú papierovú vreckovku a ihneď po použití ju zahodiť do koša
-počas choroby
-pri akomkoľvek pocite nečistých rúk

Extrém tiež nie je dobrý

Zdravý človek s dobrou imunitou je obklopený tisíckami mikroorganizmov, s ktoRuky je potrebné opláchnuť teplou vodou rými nažíva v symbióze. Vyhnite sa preto
a použiť mydlo, následne poriadne mydliť a extrému v oblasti hygieny rúk, ktorá ju môže
nakoniec dôkladne opláchnuť. Celá proce- narušiť. „Pokožka rúk je u zdravého človeka
dúra má trvať 40 až 60 sekúnd. K mechanic- osídlená priateľskými nepatogénnymi bakkému čisteniu rúk pristupujte zodpovedne a tériami, ktoré jej poskytujú ochranu pred
nevynechajte žiadnu časť dlane, chrbát rúk, rozmnožením choroboplodných zárodkov.
priestor medzi prstami aj pod nechtami. Naj- Extrémne prehnanou hygienou rúk, či polepšie je po umytí použiť jednorazovú utier- užívaním agresívnych hygienických proku alebo čistý uterák. Ruky je vhodné umý- striedkov v bežnom živote, tie dobré baktérie
vať bez prsteňov, náramkov a hodiniek. Ak z pokožky systematicky odstraňujeme, čo
nie je dostupná čistá tečúca voda a mydlo, nie je zdraviu prospešné. Aj keď je umývanie
použite dezinfekčný prostriedok na alko- rúk v prevencii šírenia prenosných ochorení
Začať treba už v detstve
Pravidelný návyk umývania rúk je podľa holovej báze a to napríklad na cestách, vý- mimoriadne dôležité, aj v tomto prípade by
hlavného hygienika dôležité budovať už v letoch, v meste pri nákupe a podobne. Celá malo platiť pravidlo „všetko s mierou“,“ doranom veku dieťaťa, kedy je náchylnejšie na procedúra má pritom trvať 20 až 30 sekúnd. dáva hlavný hygienik SR Ján Mikas.
ochorenia, pretože imunita sa u neho ešte
len vyvíja. Navyše, v detských kolektívoch Kedy je potrebné umývať si ruky
Ako si správne umývať ruky
hrozí vyššie riziko nákazy infekčnými res- -po každom návrate domov či do práce z pod tečúcou vodou
piračnými ochoreniami a dieťa by malo byť vonkajšieho prostredia
-navlhčite si ruky teplou vodou a naberte si
oboznámené so správnym postupom umý- -pred a po návšteve nemocnice, lekára
dostatočné množstvo mydla

Pravidlá umývania rúk

7 T [ Ѽ
4"$ ) -ƒ&4./ ('$1 )*1Ɗ1 Ŏ&ƒ+*5*-)*.Ɗ
)%(ü+-$)ù1Ƅ/ 1 5-1*/)ļ&4#5-$ )ļѶ
& .ƒ&/ĝ-$ 1 Ŏ($**')ĝ(ţƵ01$ .Ɗ&15)$&0
-ţ5)4#$)! &$ļѵ
Umytím rúk teplou vodou a mydlom sa baktérií
 '&*() 51ļ( ѵ#-*50% ( . %.1*% *&*'$ ѵ
- ƒ+')ĝ*./-ù) )$ &/ĝ-$ļ% +- /*) 14#)0/ĝ
-0&414 5$)*&ޔ1ƊƄ+ $ù')4($+-ļ+-1&($Ѷ&/*-ĝ
.ƒ1üĖƄ$)*0)ù5 '&*#*'0ѵ)$Ė$($&-**-")$5(4
ƒĖ$)) %Ƅ$ -ƭ#' %Ƅ$ &*0(ƭ1)$ -ƒ&ѵ

 ѶïѹѼ

-ruky si potierajte spôsobom dlaň o dlaň,
potom pokračujte preložením dlane pravej
ruky na chrbát ľavej ruky s čistením vnútorných strán prstov a opačne
-trením si čistite spojené prsty pravej ruky
proti ľavej ruke a opačne, následne zovrite
prsty jednej ruky do dlane a potierajte si ich
oproti druhej dlani
-nasleduje čistenie ľavého palca krúživým
pohybom pravou rukou a opačne
-ľavú dlaň si čistite krúživým pohybom spojenými prstami pravej ruky a opačne
-ruky si opláchnite vodou, dôkladne si ich
utrite jednorazovou utierkou alebo čistým
uterákom
-utierkou či uterákom potom zastavte tok
vody

Ako si správne dezinfikovať ruky s
použitím dezinfekčného prostriedku
na báze alkoholu

-naberte plnú dlaň dezinfekčného prostriedku a naneste na celý povrch rúk
-pokračujte preložením dlane pravej ruky
na chrbát ľavej ruky s čistením vnútorných
strán prstov a opačne
-ďalej si čistite trením spojené prsty pravej
ruky proti ľavej ruke a opačne
-prsty jednej ruky uzavrite do druhej dlane a
potierajte oproti druhej dlani
-krúživým pohybom si čistite ľavý palec pravou rukou a opačne
-spojenými prstami pravej ruky čistite krúživým pohybom ľavú dlaň a opačne
-akonáhle ruky vyschnú, sú vydezinfikované
Informácie poskytol
Úrad verejného zdravotníctva SR
STRANU PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ
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33-0027

Ing. Jarmila Kyselicová
kyselicova@regionpress.sk
0907 779 018

Obnova strechy v najlepšej cene

STRECHACENTRUM plus obnova: eternitových
plechových
plochých

BITU FLEX s.r.o.

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

BEZ DEMONTÁŽE

0907 887 056
Materiál - prvotriedna kvalita

Pre dôchodcov špeciálna zľava

Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová ponuka ZADARMO !
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VÝKUP

tel. 0904 474 597

46-0017

VOJENSKÝCH VECÍ - MILITÁRIÍ

SCLEROSIS MULTIPLEX najčastejšie postihuje mladých ľudí
v priemere od 18 - 36 rokov, ktorí sú často odkázaní na invalidný vozík.

2 % z Vašej dane ani nepocítite,
nám však ZACHRÁNITE ŽIVOT.

Len REHABILITÁCIA MÁ 100% ÚČINOK v liečbe SM.
Vyhlásenie o poukázaní 2% si stiahnite z webovej stránky

www.ncsm.sk

a spolu s Vašim Potvrdením o zaplatení dane ” pošlite do 30. apríla na hociktorý DÚ v SR.
”

SETL SK

32-0031

85 0152

Prijímateľ 2%: NÁRODNÉ CENTRUM SCLEROSIS MULTIPLEX, n.o.
Sídlo: ,VLVǏÓOPWB 4BCJOPWt Právna forma: Nezisková organizácia t IČO: 42092175

���������0903 848 030 I 0907 919 325
�������setlsk@centrum.sk
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85_0117
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85-0008

TESÁR
STAVEBNÝ ROBOTNÍK
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