
JÁRVÁNYMEGELŐZÉS



Mi ez?

Az akut légzőszervi fertőzések (ARI-) világszerte a fertőző betegségek vezető

morbiditási és mortalitási okai, különösen az alacsony és közepes jövedelmű nemzetek

legfiatalabb és legidősebb korosztályaiban. Ezek a fertőzések, amelyeket általában

vírusok, illetve vírusok és baktériumok vegyesen okoznak, rendkívül fertőzőek és

gyorsan terjednek.

Tünetek

A legtöbb, súlyos légzőszervi fertőzésben (mint például a súlyos vírusos tüdőgyulladás,

a SARS-CoV, a MERS-CoV és betegségekben) szenvedő emberek esetében az ilyen

fertőzések gyakran súlyos légúti problémákat okoznak, amelyeket láz, köhögés és

légszomj tünetei kísérnek.

Emberről emberre történő terjedés

Bár egyre több átviteli módot ismerünk, a rendelkezésre álló bizonyítékok arra

engednek következtetni, hogy habár a legtöbb akut légzőszervi betegség elsődleges

átviteli módja a cseppfertőzés, ezzel párhuzamosan érintés (ideértve a szennyezett kéz

általi önfertőzést is) vagy kis távolságon belül a levegőbe jutó, fertőző légúti

váladékcseppecskék (pl. tüsszögés, köhögés) útján történő fertőzés is előfordulhat

bizonyos kórokozók esetén és bizonyos körülmények között.

Többféle betegség esetén is megfigyelték a fertőzött vendégekről a szálloda

személyzetére történő átadást..

Ajánlások

A kitörési területeken és ahol a fertőzés eseteit már azonosították, vagy gyanítják,

mindenki számára azt javasoljuk, hogy viseljenek olyan maszkot, amely elfedi az orrot

és a szájat, illetve hogy gyakran mossanak kezet szappannal és vízzel, vagy alkoholos

alapú kézfertőtlenítő anyaggal. Ezt minden olyan esetben meg kell tenni, amikor olyan

emberek váladékaival vagy ürülékével érintkeznek, akik légúti betegség tüneteit

produkálják. A gyakran érintett felületeket gondosan kell takarítani és fertőtleníteni.

Ezenkívül a légzőszervi megbetegedések tüneteit mutató embereket meg kell vizsgálni,

és ki kell őket vonni a munkavégzésből, amíg tüneteik már nem mutatkoznak. A fő

tünetek a láz és a köhögés.

Ezek az ajánlások összhangban állnak a magas kockázatú kórokozók, például a súlyos

akut légzőszervi szindrómát (SARS) és a közel-keleti légzőszervi szindrómát (MERS)

okozó koronavírusok által okozott járványok esetén javasolt intézkedésekkel.

Akut légzőszervi fertőzések



Megelőzés

Kézmosás

A kézmosást kulcsfontosságú helyeken és időpontokban, például közvetlenül munkába

érkezéskor, a szennyezett felületek megérintését és más emberekkel való érintkezést

követően kell elvégezni, ezzel is akadályozva a betegség terjedését.

•  Szappannal és vízzel mossunk kezet. A kézmosás semmivel nem helyettesíthető. A 

hagyományos kézmosás nagyon hatékony a szennyeződések és a baktériumok fizikai 

eltávolításában.

• Fertőtlenítés: alkoholos kézfertőtlenítő folyadékkal vagy géllel a kézmosás mellett. Az

alkohol ugyan elpusztítja a két felületén lévő kórokozókat, de nem tudja eltávolítani azokat.

Ha piszkos a kezünk, akkor végezzünk teljes körű kézmosást.

Köhögéskor vagy tüsszentéskor takarjuk el papír zsebkendővel az orrunkat és a szánkat,

majd dobjuk el a papír zsebkendőt. Piszkos kézzel ne nyúljunk a szemünkhöz, az orrunkhoz,

vagy a szánkhoz.

Kerüljük a kapcsolatot a már megfertőződött egyénekkel, és szükség esetén

használjunk arcmaszkot.

Senkivel ne használjunk közös arcmaszkot!

Takarítsuk le a gyakran érintett felületeket a nagyobb mértékű szennyeződések eltávolítása

érdekében, majd fertőtlenítsük el azokat olyan fertőtlenítő szerrel, amely a koronavírus ellen

is hatásos. A gyakran érintett felületeket takarítsuk és fertőtlenítsük minél gyakrabban, de

legalább naponta kétszer..

Kezelés és teendők

További információk a súlyosabb járványkitörés esetén, illetve akkor, ha saját magunkon érezzük 
bármely légúti megbetegedés tüneteit: https://www.cdc.gov/DiseasesConditions/

https://www.cdc.gov/DiseasesConditions/


Mi a teendő fertőzésgyanús vagy megerősített esetekben?

Ajánlott ellenőrzőlista a szálloda- és vendéglátóiparban

❑ Kövessük a fertőző betegségek a közegészségügyi hatóságok felé történő bejelentésével

kapcsolatos szervezeti irányelveket és protokollokat.

❑ Ahol csak lehetséges, korlátozzuk a lakosok bejutását az érintett területekre mindaddig, amíg a

gyanús vagy megerősített esetek megfelelő kezelésben nem részesülnek.

❑ Tájékoztassuk a dolgozókat, a látogatókat és a vendégeket a kialakult helyzetről.

❑ Helyezzünk el táblákat a megfelelő helyszíneken (az alkalmazottak, lakosok, látogatók számára)

tájékoztatásul és útmutatásként a fertőzés megelőzésére.

❑ Gondoskodjuk arról, hogy a tüneteket produkáló alkalmazottak ne mehessenek be a

munkahelyükre, ahová csak akkor térhetnek vissza, ha a munkahelyi orvos tünetmentessé

nyilvánítja őket.

❑ Minden alkalmazottat részesítsünk megfelelő tájékoztatásban és képzésben a fertőzésellenes

óvintézkedésekkel kapcsolatban.

❑ Biztosítsunk a munkavállalók számára megfelelő egyéni védőeszközöket (PPE), ideértve

védőkesztyűt, arcmaszkot, szemvédelmet (védőszemüveget és arcvédőt), és gondoskodjunk

arról, hogy ezek könnyen hozzáférhetők legyenek.

❑ Biztassunk mindenkit arra, hogy mosson kezet a WC használata után, étkezés előtt és a gyakran

érintett felületekkel való érintkezést követően.

❑ Gondoskodjunk arról, hogy minden alkalmazott a meghatározott protokoll szerint mosson kezet.

❑ Gondoskodjunk arról, hogy elegendő mennyiségű szappan és kézszárító berendezés álljon

rendelkezésre

❑ Biztosítsuk az alkoholalapú kézfertőtlenítő szerek elérhetőségét

❑ Győződjünk meg arról, hogy az alkalmazottak ismerik a megfelelő tisztítószereket és tisztítási

eljárásokat, valamint tudatában vannak a kézmosás fontosságának

❑ Az érintett területeket, különösen a gyakran érintett tárgyakat és felületeket gyakrabban

tisztítsuk és fertőtlenítsük (legalább 4 óránként)

❑ Gondoskodjunk arról, hogy a mosodai személyzet tisztában legyen a helyes mosási eljárásokkal

és a kézmosás fontosságával



Takarítás és fertőtlenítés

Általános irányelvek

A gyakran érintett felületek takarítása és fertőtlenítése lakóhelyiségekben és nyilvános 

területeken.

A gyakran érintett felületeket (kilincseket, villanykapcsolókat, felvonógombokat, csaptelepeket,

TV-távirányítókat, telefonokat, billentyűzeteket, torna- / fitneszeszközöket stb.) rendszeresen,

vagy látható szennyezettség esetén a koronavírus ellen hatásos fertőtlenítőszerrel kell

fertőtleníteni..

A legjobb takarítási gyakorlatok

Járványkitöréskor gyakrabban takarítsunk. Kesztyűt, maszkot és más egyéni védőeszközöket 

kell viselni. A takarítás alaposságát a járvány súlyosságához kell igazítani:

Ügyeljünk arra, hogy a vendégszobákban, a fürdőszobákban és a nyilvános helyiségekben 

minden gyakran érintett felületet fertőtlenítsünk. 

Tegyük elérhetővé fertőtlenítő törlőkendőket, tisztítószereket és maszkokat az előcsarnok 

bejáratainál és a nyilvános területeken. A közös területeket minél gyakrabban (legalább két 

óránként) takarítsuk és fertőtlenítsük.

Készítsük elő és tegyük elérhetővé az alkalmazottak rendelkezésére álló fertőtlenítőszerek vagy 

fertőtlenítő törlőkendők használatát.

• Fentről lefelé haladva takarítsunk.

• A legtisztábbtól a legpiszkosabb, illetve a legszárazabbtól a legnedvesebb felé haladva 

tisztítsunk.

• Folyamatosan, például az óramutató járásával megegyező irányban haladva dolgozzunk egy 

adott helyiségben, hogy ne maradjon ki egyetlen terület sem.



Takarítás és fertőtlenítés

A környezetben előforduló felületek

A Diversey azt ajánlja, hogy a szennyezett területeket fertőzött emberek jelenlétében 

gyakrabban takarítsuk és fertőtlenítsük, különös tekintettel a gyakran érintett felületekre.

Kézhigiénia - az PPE felvétele előtt alaposan mossunk kezet szappannal és vízzel, 

illetve valamilyen kézfertőtlenítő szerrel.

Egyéni védőeszközök (PPE):  

• Védőkesztyű

• Szemvédelem (védőszemüveg vagy arcmaszk)

• Légzésvédelem, amely legalább olyan mértékű védelmet nyújt, mint egy, az arc méretére 

szabott, NIOSH-tanúsítvánnyal rendelkező, egyszer használatos, N95 szűrővel ellátott  

arcmaszk. 

• Ha az egyéni védőeszköz beszennyeződik, vegyük le és mossunk kezet, majd vegyünk 

fel új védőeszközt.

Környezeti higiénia:

• A Diversey azt javasolja, hogy járvány idején legalább négy óránként takarítsunk és 

fertőtlenítsünk.

• A gyakran érintett felületeket a szabványos protokoll követésével fertőtlenítsük, és 

használjunk hiteles tanúsításokkal rendelkező, használati utasításaik alapján megfelelő 

hatékonyságú fertőtlenítőszereket, illetve amelyek biztonságosak az emberek és a 

felületek számára is.

• Mielőtt elkezdenénk a fertőzött területek takarítását, először a fertőzés által érintetlen 

vendégszobákat takarítsuk ki.

• A takarításkor és fertőtlenítéskor elsősorban a gyakran érintett felületekre, például 

ajtófogantyúkra, korlátokra, WC-lehúzókra és mosogatókra stb. összpontosítsunk.

• Használat után a tisztító- és törlőkendőket a szennyes ágyneműkkel együtt kell a mosás 

során fertőtleníteni.



Takarítás és fertőtlenítés

1. Ajtónyitó gomb

2. Vécéöblítő / fogantyúk

3. Kapaszkodórudak a WC-hez

4. Mosdókagyló és csaptelep

5. Zuhanycsap

6. Szappanadagoló (a zuhanycsap 

felett)

Gyakran érintett 

felületek

7. Fürdőszobaajtó

8. Telefon

9. Lámpakapcsoló

10. Szekrény-/fióknyitó 

fogantyúk

11. TV-távirányító és 

billentyűzet.

12. Asztal

Fertőtlenítési útmutató



Higiéniás eszközkészlet – Koronavírus

Lépések Elemek IGEN NEM NINCS 

ADAT

1: A takarítás előkészítése

Gyűjtsük össze az összes szükséges anyagot

Mossunk kezet

Vegyük figyelembe az óvintézkedéseket; vegyük fel a megfelelő egyéni

védőeszközöket

Helyezzük ki a takarításra figyelmeztető táblát a szoba bejárata közelében

2: Eltávolítandók

Ürítsük ki a hulladékgyűjtőket

Tegyük szennyestartóba és vigyük el a szennyes ágyneműt, ügyelve arra, hogy 

ne rázzuk fel túlságosan.

3: Por Poroljuk le a felületeket

4: A látható szennyeződése 

letakarítása

Takarítsuk le és távolítsuk el az összes látható / súlyos szennyeződést, a 

takarításhoz használt rongyokkal együtt

5: Vendégszoba: Fertőtlenítsük a 

szennyezett és az összes gyakori 

érintésű felületet az ágy környékén 

és a szoba bejáratánál. Jegyezzük fel 

a vírus ellen hatékony érintkezési 

időt a fertőtlenítőszerre, és ennek 

megfelelően tervezzünk

Szoba ajtógomb / kilincs és gombkilincsek (belül és kívül) és az ajtófelületek 

A szoba világításának kapcsolói

Telefonfülke / gombok és vezetékek

Éjjeliszekrény, egyéb bútorok és munkalapok / ablakpárkányok

Telefon, TV távirányító, szórakoztató rendszer

Székek

Falra szerelhető kézi szappan- / tisztítószer-adagolók klímaberendezések stb. 

(Ha vannak ilyenek)

A fürdőszoba takarítása előtt vegyük le a kesztyűt, mossunk kezet és újra 

húzzuk fel a kesztyűt

6: Fürdőszoba:

Fertőtlenítsük a szennyezett és az 

összes gyakori érintésű felületet a 

fürdőszobában a WC-t hagyva 

utoljára. Jegyezzük fel a norovírus 

ellen hatékony érintkezési időt

Hagyjuk hatni a fertőtlenítőszert, miközben más felületeket tisztítunk

Fürdőszoba ajtógomb / kilincs

Fürdőszobavilágítás-kapcsoló

Fürdőszobai mosogató, csaptelep és csaptelep fogantyúk, tükör, sminkasztal és 

látszó vízvezetékek

Törölköző-, szappan-, fertőtlenítő- stb. adagolók

Zuhany / kád (ha van)

Kapaszkodók a WC közelében

Fürdőszobai zsinóros kapcsolók

A WC mögötti falfelület, a WC alapzata és a padlófelület a WC közelében

WC-öblítő fogantyú

WC- és ágytál-takarító

WC-ülőke és WC-csésze

Vegyük le a kesztyűt, mossunk kezet, majd ismét vegyük fel a kesztyűt

7: Szükség esetén lecserélendő

Töltse fel újra az egyszer használatos eszközök készletét (papírtörölközők, 

kézmosó szappanok / kézfertőtlenítők, WC-papír) és ürítsük ki a 

szemetesládákat

Elszennyeződött függönyök és minden szennyezett, eldobható eszköz a 

szobában

Párnák, matracok, párnahuzatok, matrachuzatok

8: Beágyazás Húzzunk fel friss ágyneműt, győződjünk meg arról, a matrac száraz

9: Ellenőrzés

Győződjünk meg arról, hogy a helyiség megfelelően ki van takarítva és 

fertőtlenítve, és hogy nem maradt ki semmilyen terület

A bútor megfelelően legyen elrendezve

Jelentsük, ha valami nem megfelelően működik

10: Padlótisztítás
Mossuk fel / porszívózzuk ki a vendégszoba padlóját – a takarítást az ajtónál 

fejezzük be

Kilépés előtt

Vegyük le a PPE-t kilépés előtt. A PPE-t megfelelőképpen ártalmatlanítsuk / 

tároljuk a keresztszennyeződések elkerülése érdekében

Az összes szennyes ágyneműt és szövetet tároljuk elkülönítve addig, amíg a 

megfelelő módon ki lehet mosni azokat.

Mossunk kezet.

A KORONAVÍRUS TAKARÍTÁSI ELLENŐRZŐ LISTÁJA



Linkek a járványkezeléssel kapcsolatban a légzőszervi 

megbetegségekre összpontosítva

WHO: 

https://www.who.int/emergencies/diseases/en/

http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/en/

https://apps.who.int/gpmb/assets/thematic_papers/tr-6.pdf

CDC: 

https://www.cdc.gov/pneumonia/

http://www.cdc.gov/coronavirus/mers/index.html

Magyar Kormány:

https://koronavirus.gov.hu/

https://www.who.int/emergencies/diseases/en/
http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/en/
https://apps.who.int/gpmb/assets/thematic_papers/tr-6.pdf
https://www.cdc.gov/pneumonia/
http://www.cdc.gov/coronavirus/mers/index.html
https://koronavirus.gov.hu/


Diversey is headquartered in Fort Mill, SC, USA.
For more information, visit www.diversey.com or 
follow us on social media.

Diversey has been, and always will be, a pioneer 
and facilitator for life. We constantly deliver 
revolutionary cleaning and hygiene technologies 
that provide total confidence to our customers 
across all of our global sectors. 

A Diversey-nél mindig  az élet úttörői és segítői 
voltunk, vagyunk, és mindig is azok leszünk. 
Folyamatosan bocsátjuk rendelkezésre azokat a 
forradalmian új tisztítási és higiéniai 
technológiákat, amelyekben ügyfeleink 
világszerte teljes mértékben megbízhatnak

A Diversey székhelye az Egyesült 
Államokban, az dél-karolinai Fort Millben 
található. További információkért látogasson 
el a www.diversey.com weboldalra, illetve 
kövessen minket a közösségi médiában 
elérhető csatornáinkon.


