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Powitalne tablice informacyjne 
z zasadami bezpieczeństwa 
obowiązującymi na terenie 
zakładu. 

• wiszące
• stojące
• do mocowania na obejmy

TAblice PowiTAlne

TAblice informAcyjne
z zasadami bezpieczeństwa 
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TAblice informAcyjne
z zasadami bezpieczeństwa 

nie unikaj chwytania 
klamek

bez rękawic

nie podawaj
dłoni

na powitanie

unikaj 
pocałunkÓw
na powitanie

nie dotykaj ust, 
nosa, oczu

nie panikuj,
zachowaj 
rozsądek

nie narażaj
innych, bądŹ

odpowiedzialny

unikaj
tworzenia

zgromadzeń

tak myj ręce
częściej

niż zwykle

dezynfekuj
ręcę

osłaniaj twarz 
przy kichaniu

zachowaj
bezpieczny
dystans

stosuj
rękawice
ochronne

dbaj
o czystość

dezynfekuj
często używane 
powierzchnie

st   p
coVid-19

nie unikaj chwytania 
klamek

bez rękawic

nie podawaj
dłoni

na powitanie

unikaj 
pocałunkÓw
na powitanie

nie dotykaj 
ust, nosa, oczu

nie panikuj,
zachowaj 
rozsądek

nie narażaj
innych, bądŹ

odpowiedzialny

unikaj
tworzenia

zgromadzeń

tak myj ręce
częściej

niż zwykle

dezynfekuj
ręcę

osłaniaj twarz 
przy kichaniu

zachowaj
bezpieczny
dystans

stosuj
rękawice
ochronne

dbaj
o czystość

dezynfekuj
często używane 
powierzchnie

st   p
coVid-19

kierowco! nowe zasady bezpieczeństwa

ALUminiowe 
rAmki

PoTrzebujesz indywiduAlnego
projektU oznakowań ?? wyślij

wiadomość

*

220 cm

120 cm
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