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Biztonságos iskolák, egészséges emberek

s 

Manapság akkora az igény a biztonságos és fertőtlenített környezet létrehozására az alkalmazottak és a hallgatók 
számára, mint korábban még soha.

A tisztítás és a fertőtlenítés elengedhetetlen elemei a fertőzések és a járványok megelőzésének. Minden tisztítandó é 
fertőtlenítendő területen ügyeljen a szokásos üzemeltetési eljárásokra, kizárólag az ajánlott termékeket használja.

Különös figyelmet kell fordítani a kézhigiénére és a gyakran megérintett kemény felületekre a keresztszennyezés elkerülése 
érdekében.



A lappangási idő 1-14 nap, de
ritkán hosszabb is lehet. Az
emberek a leginkább akkor
fertőzőek, ha már tüneteket

mutatnak.

! TÜNETEK
• Magas láz (38.3C felett)
• Köhögés
• Légzési nehézség

A koronavírusokról és a burkos SARS-CoV-2-ről 
(új koronavírus) általában
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Mi a koronavírus?
A koronavírusok (CoV) a vírusok széles családja, nevüket a 
felületükön található korona-szerű tüskékről kapták. 
Általában enyhe vagy közepes mértékű felső légúti 
megbetegedést okoznak, de súlyosabb
fertőzéseket, például tüdőgyulladást és más alsó légúti 
fertőzéseket is okozhatnak. Vannak olyan
koronavírusok, amelyek átterjedhetnek az állatokról az 
emberekre.

SARS-CoV-2  (új koronavírus)

2020 januárjában egy új koronavírust azonosítottak Wuhanban, 
Kínában több száz embernél, akiknek többsége megfordult 
ugyanazon halpiacon Wuhanban. A koronavírusoknál 
valószínűsíthető az emberről emberre terjedés, és egyre több 
bizonyíték van arra, hogy a mostani vírus is emberről emberre 
terjed szekunder módon.
Eddig a fertőzött embereket tüdőgyulladással kezelték, 
viszonylag enyhe tünetekkel, csak alacsonyabb halálozási 
arányokkal, mint más koronavírusfertőzéseknél. A fertőzöttek 
10-20% -ánál kellett kórházi
ápolást igénybe venni a betegség súlyosabb formái miatt.
Összehasonlításképpen: a SARS-CoV halálozási aránya 9,6% volt
(a fertőzött emberek 9,6% -a halt meg).
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A járványkitöréssel kapcsolatos legfrissebb információkért látogasson el az alábbi weboldalra: 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

Cseppfertőzéssel 
A levegőbe kerülő cseppek, 
amikor a fertőzött emberek 

köhögnek, tüsszentnek 
vagy beszélgetnek

Érintéssel
Szennyezett tárgyak 

vagy felületek

Denevérek és vadállatok
Az állatokkal vagy 

azok
váladékaival 
kapcsolatba

kerülő emberek

Hogyan terjed a koronavírus állatról emberre

Hogyan terjed a  koronavírus emberről emberre

Átadás 
közvetlenül 
emberről-
emberre

Betévednek a halpiacra,
kapcsolatba kerülnek 

élő vagy
halott állatokkal
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Járványmegelőzés

Hogyan terjednek a fertőzések??
A kórokozók sokféle módon elterjedhetnek, és ezen különféle 
átviteli módok megértése segít munkatársainak a fertőzés elleni 
jó gyakorlatok bevezetésében.
A koronavírus jelen van a légúti váladékokban, cseppek 
formájában, ami a levegőben kb 2 méterre tud eljutni, így a vírus 
átadása történhet közvetlen érintkezés útján, illetve 
cseppfertőzéssel. 
Ha a fertőzött emberek tüsszögnek vagy köhögnek, akkor a 
levegőbe kerülő apró cseppecskéken keresztül terjedhetnek a 
baktériumok. Ezek a cseppek a különböző felszíneken landolhatnak. 
A légúti váladékkal szennyezett kezek és felületek elősegíthetik a 
betegség terjedését.
Az ilyen módon terjedő fertőzések közül néhány:

•  Megfázás
•  Influenza
• Koronavírus

Fertőzött tárgyak, emberek vagy élelmiszerek: 
A keresztszennyeződés a kórokozókat egyik szennyezett helyről a 
másikra viszi. Ha valaki rosszul van, vírusokat, baktériumokat vagy 
parazitákat hordozhat. Tünetmentes személy is lehet kórokozók 
hordozója, és így fertőző. A kórokozók terjedését 
megakadályozandó, különös figyelmet kell fordítani a kéz- és a 
felületek higiéniájára.
Kulcsfontosságú gyakran érintett felületek az iskolákban:

•  Sporteszközök
•  Nyomtató, másoló
•  Asztalok, padok felülete
•  Kilincsek, villanykapcsolók
•  Padok, székek kemény felületei
• Billentyűzet, egér
• Szekrények külső felülete
• Lépcsőkorlátok
• Telefon
• Mosdók, WC öblítő gombok 

Nehéz megjósolni a betegség vagy járványkitörés eseteit, 
különösen akkor, ha nagy számú ember gyűlik össze egymás 
közvetlen közelében. A legfontosabb tényező, hogy legyünk 
felkészültek.
Az óvintézkedések mibenlétében és a gyors reagáláshoz szükséges 
erőforrások biztosításában van alapvetően a különbség, attól 
függöen, hogy néhány izolált esetet, vagy egy komoly 
járványhelyzetet kell kezelni. Egy járványkitörést nehezebb 
ellenőrizni, és az üzleti vállalkozások számára sokkal 
költségesebbek. Ezért jobb a megelőzés, mint a gyógyítás.

Mi a fertőzés?
A fertőzéseket olyan kórokozók okozzák, mint például a testbe 
bekerülő baktériumok, vírusok, élesztők vagy gombák. Eltarthat egy 
ideig, amíg a mikrobák annyira elszaporodnak, hogy kiválthassák 
egy betegség tüneteit, ami azt jelenti, hogy egy fertőzött személy 
akaratlanul elterjesztheti a betegséget ebben az inkubációs 
időszakban. De a legtöbb fertőző betegség esetében az emberről 
emberre történő átadás valószínűbb, ha a fertőzött személy 
tüneteket mutat.
A fertőzés gyorsan kiterjedhet nagyobb mértékű kitörésekké, 
amelyeket gyakran nehéz ellenőrizni, és amelyek rendkívül károsak 
az egészségre és az üzleti életre egyaránt.
A munkáltatók felelőssége, hogy biztonságos munkahelyet 
nyújtsanak munkatársaik, hallgatóik és látogatóik számára, 
amely magában foglalja a megfelelő fertőzésellenes eljárások 
biztosítását is.
Vannak azonban olyan óvintézkedések, amelyeket megtehet a 
járvány kitörésének csökkentése érdekében, és fokozhatja a 
járvány kitörésének ellenőrzésére való képességét.
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Hogyan lehet megakadályozni a vírus terjedését a járvány 
kitörésekor?

Hogyan lehet ellenőrizni a fertőzéseket??
A fertőzéseket megelőzni vagy ellenőrizni legegyszerűbben a 
kórokozó átviteli lehetőségeinek csökkentésével tudjuk. Ez 
elérhető a fertőzést megakadályozó alapvető helyes 
eljárások megismerésével és adaptálásával.

Alapvető fertőzés-ellenőrzési gyakorlat
A jó fertőzés-ellenőrzés azzal kezdődik, ha feltételezzük, hogy 
mindenki potenciálisan fertőző, és mindenki mindig követi a 
megfelelő eljárásokat. 

Az alábbiakban útmutatásokat nyújtunk a fertőzés terjedésének 
csökkentésére:

Kézhigiénia
A hatékony, helyes kézhigiénia betartása a legfontosabb és 
egyetlen intézkedés, amelyet megtehetünk a kórokozók 
elterjedésének megakadályozására..

Az alábbi helyzetekben mindenkor hajtsa végre a jóváhagyott 
módszereket a kiváló kézhigiénia biztosítása érdekében:

• Ha láthatóan piszkos a keze
• Toalett használata után
• Ételkészítés előtt
• Éppen elvégzett egy napi feladatot (például a szemetesek

ürítését)
• A kezébe tüsszentett, köhögött
• Gyakran érintett felülethez nyúlt

A kézmosás és a kézfertőtlenítés helyes módszerei a
dokumentum végén tekinthetők meg.
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Speciális helyzetek

Sebkötözés: A sérült bőrfelületek lehetőséget kínálnak a kórokozók 
testbe való bejutására. Vágásokkal, égési sérülésekkel, sebekkel 
rendelkező személyeknek a sebeket vízálló kötszerrel kell lefedni.

Vér és testváladék kiömlése: Kérjük, legyen óvatos, ha tisztítja a 
vért vagy egyéb testváladékot. A közintézményeknél a testváladék 
kiömlését fertőtleníteni kell a közegészség védelme érdekében. Az 
eljárás során meg kell védeni a munkavállalót is a fertőzéstől.

Légúti higiénia / köhögési etikett: Ha valaki tüsszent, köhög, takarja 
el az orrát, száját, használjon zsebkendőt, melyet használat után 
dobjon zárt szemetesbe, majd mosson szappannal kezet.

Mosodai ajánlások járványkitörés esetére:

Az ágynemű kezelése és válogatása során kövesse a helyes mosodai 
gyakorlatokat, ideértve a WHO és a CDC ajánlásait járványkitörés 
esetére.

A mosodai eljárás során használjon helyileg engedélyezett eljárást a 
termikus vagy kemotermikus fertőtlenítéshez, beleértve a 
fertőtlenítőszert.

Ha nincs helyileg engedélyezett eljárás, akkor javasoljuk, hogy 
kövesse a WHO (vagy CDC) irányelveit * a termikus fertőtlenítéshez a 
fertőzések megelőzése és ellenőrzése céljából az egészségügyi 
ellátásban. A WHO termikus fertőtlenítésére vonatkozó irányelve 70 
ºC-on mosni 25 percen keresztül.

* WHO = World Health Organization, CDC = Centre for Disease Control and Prevention in 
US
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Gyakran érintett felületek tisztítása a kockázat csökkentése 
érdekében

A takarítás és fertőtlenítés csökkenti a járványkitörés kockázatát. A szokásos üzemeltetési eljárás 
szerint rendszeresen tisztítsa meg az összes területet. A járvány idején bírálja felül a szokásos 
eljárásokat a létesítményre és az ott található felületekre vonatkozóan, növelje a takarítás-
fertőtlenítés gyakoriságát egy-négy órára.

1. Vezessen be minél szigorúbb kézhigiéniai előírásokat

2. Használjon fertőtlenítőszert a gyakran érintett felületek célzott fertőtlenítéséhez

3.  Vér és egyéb testnedvek kiömlését azonnal fel kell takarítani

Magas kockázatú területek
Azon területeket, ahol a fertőzés kockázata magas, rendszeresen tisztítani kell a kórokozók elterjedése elleni védelem 
érdekében. Bizonyos körülmények között a kórokozók könnyebben terjednek át emberről-emberre. Ide tartoznak azok a 
területek, ahol gyakran fordul meg sok ember,  gyakran fordul elő testnedv kiömlése, vagy ahol az általános higiéniai 
színvonal alacsony.
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Kulcsfontosságú gyakran érintett felületek:

Osztálytermek:

Mosdók: 

kilincsek

kapcsolók

szappan- és paíradagolók

fogantyúk, WC-öblítő, 
zuhany- és mosdó 
csaptelepek

WC ülőke, csempefalak

telefon / számítógépek / 
egyéb elektronikai 
eszközök

padok / asztalok

kapcsolók

kilincsek

székek

fémfelületek
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Kulcsfontosságú gyakran 
érintett felületek:

Irodák / Tárgyalók:

telefonok, 
számítógépek, 
nyomtatók

íróasztalok

kapcsolók

kilincsek

kilincsek

kapcsolók

adagolók  

élelmiszerrel érintkező felületek 

kézzel érintett felületek

csapok

evőeszközök

vitrinek

székek

asztallapok

Konyha / Büfé:

fémfelületek



kilincsek

kapcsolók

adagolók

élelmiszerrel érintkező felületek 

csaptelepek, 
zuhanycsapok

WC ülőke, WC öblítő, 
csempefal

kemény felületű 
padok, székek

sporteszközök

szekrények külső 
felülete

Tornatermek:
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Kulcsfontosságú gyakran érintett felületek:
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2. Kemény felületek tisztítása és fertőtlenítése járvány esetén
Kérjük, alkalmazza a szokásos eljárásokat, illetve kövesse az alábbi általános irányelveket.
A kemény felületek fertőtlenítéséhez használjon jóváhagyott termékeket, ügyeljen a megfelelő adagolásra és behatási időre! 

1. Áztasson be egy eldobható törlőkendőt a tisztító-fertőtlenítő oldatba, és távolítsa el vele az erősebb szennyeződéseket (ha 
szükséges), majd tegye a törlőkendőt egy műanyag hulladékzsákba ártalmatlanítás céljából.

2. Tisztítsa meg a felületet egy tisztítószerrel vagy fertőtlenítőszerrel átitatott eldobható törlőkendővel, majd dobja ki a
törlőkendőt egy műanyag szemeteszsákba ártalmatlanítás céljából.

3. A fertőtlenítőszert permetezze a felületre, és eldobható törlőkendővel törölje át, a teljes felületet befedve a fertőtlenítőszerrel,
majd dobja a törlőkendőt műanyag szemeteszsákba.

4. Hagyja a fertőtlenítőszert a szükséges érintkezési ideig hatni. Ha szükséges, öblítse le.

5. Az összes szennyezett anyagot és védőruházatot klinikai hulladékzsákba kell helyezni, és fertőzött anyagként kell 
ártalmatlanítani.

6. Alaposan mosson kezet legalább 20 másodpercig szappannal.

1. Helyes kézhigiéniai módszerek alkalmazása
Kézmosás: A kéz hatékony tisztítása érdekében nedvesítse meg 
a kezeket, szappanozza be teljes habzásig, és legalább 20 
másodpercig dörzsölje a kezét. Ezután maradéktalanul öblítse 
le a szappant és szárítsa meg teljesen papírtörülközővel. 
Javasoljuk, hogy kövesse az ábrán lévő lépéseket annak 
érdekében, hogy a teljes kézfelület tiszta legyen.

A fenti falitáblák letölthetők az alábbi linken:

https://hub.diversey.com/hu-hu/fertőzés-megelőzési-dokumentáció-és-gyakorlati-higiéniai-utasítások

Kézfertőtlenítés: A kezek fertőtlenítéséhez használjon 3 ml 
jóváhagyott kézfertőtlenítő szert, majd dörzsölje őket 30 
másodpercig. Ne öblítse le és szárítsa meg a kezét, mert a 
kézfertőtlenítő elpárolog.

Vegye fel a kapcsolatot a Diversey képviselőivel további információért.

Alapvető területek, amelyekre a 
járvány során összpontosítani kell
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Vérrel, vagy más testnedvvel történő érintkezés esetén kövesse az alábbi általános 
iránymutatásokat:

Kisebb kiömlés Nagyobb kiömlés

Essential areas to focus on during 
an outbreak 3.. Vér és más testnedvek feltakarítása

Alkalmazza a megszokott eljárásokat, ezek hiányában az alábbi általános tanácsokat vegye figyelembe:

1. Mérje fel, hogy kisebb, vagy nagyobb méretű kiömléssel áll szemben.

2. Mosson kezet, majd vegye fel a megfelelő egyéni védőeszközöket (PPE) a fertőtlenítés során a vérrel terjedő 
kórokozóknak történő kitettség megakadályozása érdekében, ideértve az eldobható latex-, vinil- vagy 
nitrilkesztyűket, folyadékálló ruházatot karvédővel, arcmaszkot és szemvédőt (védőszemüveget vagy arcvédőt).

3. Vegye figyelembe, hogy bizonyos fertőtlenítőszerek esetén, vagy ha a tisztítás során fennáll a kifröccsenés 
veszélye, további PPE-kre lehet szükség. További információk a fertőtlenítőszer biztonsági adatlapján olvashatók.

4. Végezze el az alábbi eljárások egyikét a kisebb vagy nagyobb kiömlések által szennyezett felületek 
fertőtlenítéséhez.

5. Vegye le az egyéni védőeszközöket, megfelelő módon ártalmatlanítsa azokat, és mosson kezet. 

1. Törölje fel a kisebb kiömlést papírtörlővel vagy 
hasonló eldobható abszorbens anyaggal. Piros 
szemeteszsákba (biológiailag veszélyes 
anyagok) dobjuk ki.

2. Tisztítsa meg a felületet egy megfelelő 
tisztító- / fertőtlenítőszerrel, hogy eltávolítsa az
összes szennyeződést és a kiömlés maradványait. 
A fertőtlenítéshez használt tisztítókendőket 
fertőzöttként kell kezelni, ennek megfelelő 
módon kell mosni, vagy megsemmisíteni.

3. Fertőtlenítse a felületet egy regisztrált 
fertőtlenítőszerrel, amelynek címkéjén fel 
van tüntetve, hogy hatásos a vérrel terjedő 
kórokozókkal szemben is, és alkalmazza a 
használati utasítás szerint. Gondoskodjon arról, 
hogy a felületek nedvesek maradjanak 
a fertőtlenítőszer érintkezési ideje alatt, szükség 
szerint újra vigye fel a fertőtlenítőszert, hogy a 
felület a teljes érintkezési idő alatt nedves 
maradjon. A fertőtlenítéshez használt 
tisztítókendőket fertőzöttként kell kezelni, ennek
megfelelő módon kell mosni, vagy 
megsemmisíteni.

4. Miután a fertőtlenítőszer érintkezési ideje
lejárt, és a felület a levegőn megszáradt, a 
felületet ismét a megszokott módon lehet 
használni.

1. A kiömlést papírtörlővel, abszorbens 
granulátummal vagy más hasonló anyaggal 
itassa, és / vagy törölje fel. Piros szemeteszsákba 
(biológiailag veszélyes anyagok) dobja ki.

2. Tisztítsa meg a felületet egy megfelelő 
tisztító- / fertőtlenítőszerrel, hogy eltávolítsa az 
összes szennyeződést és a kiömlés maradványait. 
A fertőtlenítéshez használt tisztítókendőket 
fertőzöttént kell kezelni, ennek megfelelő módon 
kell mosni, vagy megsemmisíteni.

3. Fertőtlenítse a felületet egy regisztrált 
fertőtlenítőszerrel, amelynek címkéjén fel van 
tüntetve, hogy hatásos a vérrel terjedő 
kórokozókkal szemben is, és alkalmazza a 
használati utasítás szerint. Gondoskodjon arról, 
hogy a felületek nedvesek maradjanak a 
fertőtlenítőszer érintkezési ideje alatt, szükség 
szerint újra vigye fel a fertőtlenítőszert, hogy a 
felület a teljes érintkezési idő alatt nedves 
maradjon. A kiömlés fertőtlenítéséhez használt 
tisztítókendőket fertőzöttként kell kezelni, ennek
megfelelő módon kell mosni, vagy 
megsemmisíteni.

4. Miután a fertőtlenítőszer érintkezési ideje lejárt, 
és a felület a levegőn megszáradt, a felületet ismét 
a megszokott módon lehet használni.
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