
TEXTILNÍ ROUŠKY PRO OBČANY HORNÍ SUCHÉ 

Na obecním úřadě je možné vyzvednou textilní roušky po předchozí telefonické domluvě. Kontaktuje 

Mgr. Horákovou na tel. číslo: 596 420 292 nebo 734 130 445 v pondělí a středu od 8:00 do 17:00; 

úterý, čtvrtek a pátek od 8:00 do 14:00. 

JAK ÚČINNĚ DEZINFIKOVAT TEXTILNÍ ROUŠKY 

Textilní roušky jsou vhodné pro opakované použití, protože je lze dezinfikovat. Na roušce mohou 

ulpívat kapénky s virem a mohly by se dále přenést na obličej nebo do očí. Proto je velmi důležité být 

opatrný při sundávání roušky. Dotýkejte se jí pouze v oblasti gumiček či provázků na zavazování a 

hned ji pečlivě dezinfikujte. Jestliže chcete počkat, až jich budete mít víc, uzavřete ji opatrně do sáčku. 

Po manipulaci s použitou rouškou si pečlivě umyjte nebo vydezinfikujte ruce. 

1. Praním v pračce 

Roušky je třeba prát odděleně od běžného prádla. Do pračky je můžete dát s běžným pracím 

prostředkem. Dezinfekční účinek zesílí přidáním bělících prostředků bez chloru. Na roušky zvolte 

nejlépe program s vyvářkou. Minimální teplota, která by roušky měla zbavit virů, je 60 °C a program s 

touto teplotou by měl trvat alespoň 30 minut. Po vyndání z pračky roušky dáte usušit a následně je 

vyžehlíte s použitím páry, nejlépe na nejvyšší teplotu. 

2. Vyvařením 

Roušky je možné vyvařit v hrnci na sporáku. Je nutné, aby byly ponořené ve vodě a voda se vařila 

minimálně 5 minut. Po vyvaření byste měli nechat roušky ve vodě vychladnout. Doporučuje se po 

uschnutí také vyžehlit. 

Textilní roušky rozhodně nevkládejte do trouby ani mikrovlnky, protože hrozí, že se materiál zahřeje a 

vznítí. 

Uchování vypraných roušek 

Čisté roušky byste neměli nechávat ležet volně na vzduchu. Dejte je do uzavíratelného igelitového 

sáčku nebo uzavíratelné plastové krabice, kterou jste před tím vydezinfikovali. S rouškami 

manipulujte v čistých jednorázových rukavicích nebo poté, co jste si řádně umyli nebo vydezinfikovali 

ruce.  


