
 
KORONAVIRUS
Vaner som forebygger smitte

foran munn og nese beskytter andre 
når du hoster eller nyser. Kast lomme-
tørkleet etter bruk. Vask så hendene.

Papirlommetørkle

ofte og grundig, spesielt når 
du har vært ute blant folk.

Vask hendende

når du må hoste eller nyse og ikke 
har papirlommetørkle tilgjengelig.

Bruk albukroken

med alkoholholdige midler er et 
godt alternativ når håndvask ikke

 er mulig, for eksempel på reise.

Hånddesinfeksjon

Informasjon er hentet fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet 
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Fakta om koronavirus:

Sykdommen smitter som ved forkjølelse og influensa ved at 
virus overføres fra luftveiene hos en syk person, på tre måter: 

• Gjennom luften ved at den syke nyser eller hoster slik at  
viruset pustes inn eller kommer i kontakt med slimhinnen 
i øyne, nese eller munn hos personer som står i nærheten.

• Ved direkte kontakt når den syke har fått viruset på  
hendene og overfører det ved kontakt med andre som  
igjen via hendene bringer det i kontakt med slimhinner  
i øyne, nese eller munn.

• Ved indirekte kontakt når viruset har blitt overført til inventar,  
gjenstander eller kontaktflater (for eksempel dørhåndtak,  
tastatur, telefon og lignende) gjennom nys/host eller ved at  
den syke eller andre har hatt viruset på hendene og andre  
kommer i kontakt med gjenstanden/flaten.

Informasjon er hentet fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet 

I disse tider er håndhygiene og informasjon om smittevern viktigere enn noen gang. 
Etter koronautbruddet er det mange som har behov for informasjonsmateriell. Vi kan bistå 

med trykking av materiell, og tilbyr pakkepris på flere praktiske produkter.
 

Ta kontakt med oss på salg@printing.no | 22 66 69 00

Trenger du 
informasjonsmateriell? 

  PAKKEPRIS:

   1740,-
   eks.mva.

 
Pakke består av: 
1 stk Rollup 85x200 cm                                         
5 stk Plakater A3 
3 stk Plakater 50x70 cm          
1 stk A4 ark m/20 klistremerker 

Pris er oppgitt eks. mva. og frakt.  
Pris gjelder design som vist (standard 
uten logo). Vi kan sette inn din logo og 
om ønskelig deres farger på materiell 
- mot avtalt timespris. Etiketter er 
standard uten logo.

printing.no
salg@printing.no
Konows gate 66 B, 0196 Oslo 


