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Vážení čtenáři,  

vítáme vás u vydání měsíčníku Zpravodaj pro měsíc listopad. Ihned v úvodu se dočtete o přijatých opatřeních v naší 

společnosti a možnosti zpoždění dodání zboží k vám z důvodu vládních nařízení na území České republiky. V tomto čísle 

vám představíme novinky pro e-shop v podobě dezinfekčních stojanů a každoroční zvýhodněnou nabídku produktů ze 

sortimentu pro sběr odpadu, propan butanu a zimní údržby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
ZVÝHODNĚNÁ NABÍDKA NA VÝROBKY V AKCI PODZIM-ZIMA 2020 

 

NOVINKY NA E-SHOPU 

Sortiment jsme obohatili o další novinky pro rok 2020 v podobě dezinfekčních stojanů: 

 

DŮLEŽITÉ PROVOZNÍ OZNÁMENÍ 

Z důvodu opětovného zavedení opatření vládou České republiky zapříčiněné pandemickou situací může docházet 

k pozdnímu dodání vámi objednaného zboží oproti standardnímu dodacímu termínu. 

Dále upozorňujeme, že z důvodu omezení návštěv obchodů a volného 

pohybu osob jsme uzavřeli možnost osobního vyzvednutí zboží. 

Děkujeme za pochopení. 
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HYGIENA A ÚKLID JE DŮLEŽITĚJŠÍ NEŽ KDY DŘÍVE 

Pokud byste v minulém roce přišli do supermarketu v rukavicích a se zakrytým obličejem, 

nejspíš byste pouze zvýšili ostražitost ochranky. Začátkem roku 2020 se však situace rázně 

změnila a co bylo dříve spíše podezřelé je dnes každodenním pořádkem, a naopak chtěným 

zákazníkem je takový, který dodržuje veškerá opatření. Ne vždy je však možné se spolehnout 

na důslednost okolí, ale je zapotřebí k ochranně svého zdraví dopomoci vlastní vůlí. 

 

  Samoobslužné stojany na dezinfekci 

Za účelem co možná nejvyšší hygieny osob se obchody, firmy nebo i venkovní veřejné prostory vybavují nejrůznějšími zařízeními pro 

dávkování dezinfekčního prostředku. Tato zařízení jsou koncipována tak, aby bylo možné dávkovat dezinfekční prostředek bez 

dotyku rukou. Nejčastějším řešením jsou nožní pedálové mechanismy nebo bezdotyková řešení pomocí infračervených senzorů. 

Stojany se nejčastěji umisťují do vnitřních prostor co nejblíže vchodům či přechodům z budovy do budovy, tak aby se stojan nedal 

přehlédnout. 

 

  Potenciálně infekční materiál 

Používáte-li ochranné pomůcky v podobě roušek, respirátorů, rukavic apod. stává se z nich po použití potenciálně infekční materiál. 

Na takový odpad se používají boxy na infekční odpad, nádoby na medicinální odpad nebo plastové nádoby a kontejnery. V domácím 

prostředí je doporučeno co nejvíce zamezit kontakt s odpady a používat odpadkové koše s nášlapným mechanismem nebo koše 

s bezdotykovým otevíráním. 

 

  Úklid vnitřních prostor 

Je doporučováno provádět úklid a dezinfekci povrchů v častějších intervalech než kdy dříve. Pro takové účely jsou nabízeny úklidové 

vozíky nebo multifunkční vozíky s kterými se postaráte jak o povrchy, tak sběr odpadu. 

 

Neváhejte nás kontaktovat: 

Tel.: 416 823 181 

E-mail: prodej@mevatec.cz 
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