
Tvoj život sa ráta!

Ty si dôležitý!
Nemáš žiadne bývanie/poprípade spíš vonku? 
To môže znamenat’ … 

tvoj imunitný systém je oslabený.
tvoje telo je oslabené.
možno tiež trpíš predispozíciou ako vysoký krvný tlak,  
cukrovka, vírusová infekcia (HIV, Hepatitída typu C)  
alebo iným rizikovým faktorom ako je fajčenie alebo  
zvýšený konzum alkoholu.

Prosím dávaj na seba pozor a dodržuj pravidlá,  
ktoré t’a môžu pred nakazením chránit’!

V tom prípade je pre teba nákaza Korona  
vírusom obzvlášt’ nebezpečná!

Všetky informácie dostaneš na našej stránke:  
www.suchthilfe.wien
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Tvoj život sa ráta!

Ty si dôležitý!

Prosím dávaj na seba pozor a dodržuj pravidlá, 
ktoré t’a môžu pred nakazením chránit’

Cítiš sa chorý?
Kontaktuj telefonicky tvojho/tvoju praktického/kú  
lekára/lekárku alebo  ambulanciu suchthilfe wien 
(01/4000-53760)

Obávaš sa, že si infikovaný?*
Chod’  domov a zavolaj číslo1450.  
Pokial’ domov nemáš, povedz to neodkladne na tomto čísle
*Symptómy:  horúčka, kašel’, bolest’ hrdla, dýchavičnost’, dýchacie problémy A v priebehu  

posledných 14 dní kontakt s infikovanou osobou ALEBO pobyt v rizikovej oblasti. 

Takto môžeš seba a ostatných chránit’ pred  
nákazou Korona vírusom:
• Umývaj si často ruky!

•  Dodržuj odstup od ostatných minimálne 1 meter!

•  Nedotýkaj sa očí, nosa alebo úst!

•  Kýchaj/Kašli do lakt’a alebo do papierovej   
vreckovky (po použití ju ihned’ vyhod’)!

Všetky informácie dostaneš u nás:  jedmayer (01/4000-53800) 
a na našej stránke:: www.suchthilfe.wien
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Tvoj život sa ráta!

Ty si dôležitý!
Pokial’ užívaš drogy, dbaj prosím na nasledovné:
•  Nepožičiavaj predmety určené na užívanie drog! 

(rúrku, ihly, E-cigarety, fajky a ostatné)
• Pripravuj si svoju dávku sám a dodržuj pritom čistotu!
• Zdržiavaj sa len nevyhnutný čas vo verejnom priestore!
• Urob si zásoby! (Safer-Use-Materialen) 
• Dávaj si pozor na seba!
• Minimalizuj kontakt s ostatnými l’ud’mi!

Prosím dávaj na seba pozor a dodržuj pravidlá, 
ktoré t’a môžu pred nakazením chránit’

Všetky informácie dostaneš u nás:  jedmayer (01/4000-53800) 
a na našej stránke:: www.suchthilfe.wien
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