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ŠKODA Storyboard: Jak se v autě ochránit před koronavirem? 
 

› Článek na platformě ŠKODA Storyboard odpovídá na důležité otázky: Na co byste teď v autě měli dbát? 

› Praktická rada: Rouška je v mnoha evropských zemích povinnou součástí výbavy autolékarničky 

 

Mladá Boleslav, 24. března 2020 – Požadavek doby zní: bude-li to možné, zdržujte se doma. Ale právě teď jsou 

mnozí z nás odkázáni na auto, například protože pracují v mobilní péči či ve službách, nebo pokud nakupují pro 

sousedy a přátele, kteří se o sebe sami nepostarají. Na platformě ŠKODA Storyboard najdete přehledně 

zpracované informace o tom, na co byste právě teď měli ve voze dbát a jak se nejlépe chránit. 

 

Pro mnohé z těch, kteří v těchto dnech musí být mobilní, je auto jakýmsi „bezpečným přístavem“ vlastní mobility. Na rozdíl 

od hromadných dopravních prostředků můžeme právě v automobilu omezit kontakty s ostatními lidmi a domněle si tak 

vytvořit nejlepší předpoklady pro to, jak se před virem chránit i na cestách. 
 

I přesto jsou ve vašem vlastním automobilu kontaktní místa, která byste měli pravidelně dezinfikovat, abyste dále snížili 

riziko nákazy. Jsou to například kliky, mezidveří, volant nebo hlavice řadicí páky. Kromě toho máme i jednu praktickou radu: 

v lékárničce vašeho vozu máte možná i roušku, která je v mnoha evropských zemích povinnou součástí výbavy. 

 

V článku na platformě ŠKODA Storyboard jsme pro vás shrnuli další podrobné informace a tipy od MUDr. Jany Parmové, 

vedoucí lékařky z oddělení Pracovně-lékařských služeb ŠKODA AUTO, která vysvětluje, na co byste si aktuálně měli dávat 

největší pozor. Článek kromě toho nabízí odpovědi na nejrůznější otázky, například na co dbát při tankování nebo proč 

bychom si zrovna teď měli vyčistit klimatizaci a se kterými pomůckami se nám to bez problémů podaří i doma. 

 

Nejdůležitější rady z článku najdete také v podobě praktického kontrolního seznamu pro vytištění. 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Christian Heubner Martin Dvořák 

Vedoucí Managementu komunikace Koordinátor ŠKODA Storyboard 

T +420 730 862 420  T +420 734 298 619 

christian.heubner@skoda-auto.cz martin.dvorak8@skoda-auto.cz  
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ŠKODA AUTO 
› letos slaví 125. výročí od svého založení v roce 1895, v období počátků individuální mobility, a je tak jednou z nejstarších dosud aktivních 

automobilek na světě,  
› v současnosti nabízí zákazníkům 9 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, KAROQ, KODIAQ, KAMIQ 

a SUPERB,  
› v roce 2019 dodala zákazníkům celosvětově 1,24 milionu vozů,  
› od roku 1991 patří do koncernu Volkswagen, jednoho z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců. ŠKODA AUTO v koncernovém svazku 

samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů také komponenty jako motory a převodovky,  
› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových 

partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,  
› zaměstnává celosvětově více než 42 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích, 
› v rámci Strategie 2025 prochází transformací od výrobce automobilů k „Simply Clever společnosti nabízející nejlepší řešení mobility“. 
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