
A Diversey takarítási módszere a tartós ápolási  
és gondozási intézményekben*

A fertőzésmegelőzés eredményeinek javításával kapcsolatos 
irányelvek a COVID-19 járvánnyal összefüggésben
*Ezek az anyagok csak általános tájékoztatási célokat szolgálnak, és nem teszik semmissé az egyes felhasználók felelősségét az adott létesítményekre vonatkozó működési, jogi és egyéb követelmények 
felmérésével összefüggésben.
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A Diversey-ről 
Célunk az emberek védelme és gondozása minden nap. A Diversey mindig is az élet úttörője és támogatója volt, és mindig is az marad. 
Folyamatosan törekszünk olyan forradalmi tisztítási és higiéniai technológiák kifejlesztésére, amelyekben ügyfeleink teljes mértékben 
megbízhatnak az összes globális szektorban. Ide tartoznak az élelmiszer- és italágazat mellett a létesítménygazdálkodás, az egészségügy, a 
vendéglátás és a kiskereskedelem.

A Diversey olyan takarító, higiéniai és karbantartási termékeket, rendszereket és szolgáltatásokat kínál, amelyek hatékonyan ötvözik a 
vegyszereket, a gépeket és a fenntarthatósági programokat. Több mint 95 éves üzleti tapasztalataink segítségével védjük ügyfeleink 
üzleti vállalkozásait, hozzájárulva a termelékenység javításához, a kockázat csökkentéséhez, az alacsonyabb működési költségekhez és a 
márkavédelemhez. Minden, amit teszünk, azon hallgatólagos meggyőződésen alapul, hogy a takarítás és a higiénia az élet elengedhetetlen részei, 
és hogy tevékenységeink valójában létfontosságúak.

Maradjunk otthon az otthonos és biztonságos környezetben 
A COVID-19 globális világjárvány miatt a közintézmények, ideértve az egészségügyi intézményeket is, újraértékelték a létesítményekre 
vonatkozó higiéniai gyakorlataikat, ideértve azt is, hogy a közegészségügyi gyakorlatokat miként építették be az adott létesítmény tervezésébe 
és működésébe. A tartós ápolási és gondozási (LTC) intézmények különös jelentőséggel bírnak, mivel a magas kockázatú idős emberek 
számára biztosítanak lakhatást és orvosi ellátást.

A COVID-19-járvány során a 60 évnél idősebb embereket magas kockázatú csoportnak minősítették. Számos COVID-19 fertőzés történt 
az LTC otthonokban, ezzel ráirányítva a figyelmet a fertőzésmegelőzési gyakorlatok fontosságára az LTC-k bentlakóinak védelmében. Az 
Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) is irányelveket fogalmozott meg 
az egészségügyi és a közintézmények számára a SARS-CoV-2 fertőzési kockázatának kezelésére vonatkozóan, amely fertőzés a COVID-19 
betegséget eredményezheti.

A jelen tájékoztatóról
A jelen dokumentum felvázolja az LTC-létesítmények kulcsfontosságú higiéniai szempontjait a COVID-19 világjárvány utáni időszakra 
vonatkozóan. Számos LTC-ellátó ápolóintézet próbálja megfogalmazni, hogy miként kell működésüket a COVID-19 (vagy egy új vírus 
által okozott betegség) kockázatainak kezelésére, amely várhatóan éveken át jelentene világméretű fenyegetést addig, amíg a megfelelő 
oltóanyagot ki nem fejlesztik, vagy a népesség úgynevezett nyájimmunitása 70% fölé nem nő.

A tájékoztató röviden jellemzi a Diversey által biztosított tisztítószereket, TASKI® gépeket, takarítóeszközöket és oktatást, amelyek 
elősegíthetik a tartós ápolás és gondozás során alkalmazott fertőzésmegelőzési protokollok fejlesztését. 

Tartalomjegyzék
• A SARS-CoV-2 átviteli útjai
• Takarítási szintek
• Végrehajtott közegészségügyi intézkedések
• A COVID-19 világjárvány kapcsán felmerülő kulcsfontosságú kérdések
• Azok a kulcsfontosságú tevékenységek, amelyek biztosítják az alkalmazottak, a bentlakók és a látogatók biztonságát
• Higiénia a tartós ápolás és gondozás területén
• Diversey Tanácsadás

Ha az élet tiszta, karbantartott   
 és higiénikus, akkor a világ úgy  
  működik, ahogyan kell
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A SARS-CoV-2 átviteli útjai
A SARS-CoV-2 új koronavírus légzőszervi fertőzéseket okoz, amelyek cseppfertőzéssel és érintkezés útján vihetők át. Cseppfertőzés 
az emberek között akkor fordulhat elő, ha egy fertőzött személy köhög vagy tüsszent (a száj/orr eltakarása nélkül), ezzel légúti 
váladékot juttatva a levegőbe, vagy a beszéd közben a keletkező nyálpermetet egy másik ember belélegzi vagy lenyeli. A testből 
cseppek formájában kilépő légzőszervi váladék-, vagy nyálcseppek jellemzően olyan kis átmérőjűek, hogy jónéhány másodperc, 
vagy akár perc elteltével ülepednek csak le. A cseppfertőzés kockázata szoros érintkezés esetén magas, de a távolság vagy az idő 
függvényében gyorsan csökken.

Az érintéssel történő fertőzésátvitel akkor fordulhat elő, ha a szennyezett cseppek az ember ruházatára vagy valamilyen környezeti 
felületre kerülnek. A szennyezett felületek vagy ruhák érintése átviheti a fertőzést. A szem, orr vagy száj későbbi megérintésekor a 
vírus bejuthat a testbe, ahol a fertőzéssel járó betegséget (COVID-19) okozhatja.

Mivel a SARS-CoV-2 akár 5 napig is képes életben maradni a környezeti felületeken, fontos megérteni, hogy ez a kockázat 
korlátozott ideig áll fenn. Mivel a vírust hordozó emberek akár tünetmentesek is lehetnek (nincs látható tünet) vagy a fertőzés korai 
stádiumában is járhatnak (terjesztik a vírust, de még nem mutatnak tüneteket), nem mindig világos, ki terjeszti a vírust egy adott 
közösségben vagy olyan zárt környezetben, mint például egy tartós ápolási és gondozási intézmény.

A SARS-CoV-2 átvitelének megakadályozására szolgáló megfelelő operatív intézkedések szintén hatékonyak más légzőszervi 
kórokozókkal - például az A és B influenzavírusok, humán légzőszervi óriássejtes vírus, légzőszervi enterovírusok, humán 
metapneumovírus, egyéb koronavírusok és rhinovírus - szemben.

Cseppfertőzéssel 
Akkor, amikor a fertőzött személyek 

köhögnek, tüsszentenek vagy beszélnek

Érintéssel 
Fertőzött tárgyak vagy  

felületek révén

Denevérek és nagyvadak Az állatokat kezelő, azok 
váladékaival érintkező 

emberek

Hogyan terjed a SARS-CoV-2 az állatokról az emberekreHogyan terjed a SARS-CoV-2 az állatokról az emberekre

Hogyan terjed a SARS-CoV-2 emberről emberreHogyan terjed a SARS-CoV-2 emberről emberre

Emberről emberre  
történő átvitel

Halpiac látogatása, 
érintkezés élő, vagy már 

elpusztult állatokkal

A lappangási idő 1-14 nap, de 
ritka esetekben ennél hosszabb 
is lehet. Az emberek leginkább 

akkor fertőzőek, ha a tünetek már 
mutatkoznak.

! TÜNETEK
• Magas láz (101F vagy 38,3 ° C felett)
• Köhögés
• Légzési nehézségek

A kitörésről szóló legfrissebb információk a következő weboldalon olvashatók:
www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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Takarítási szintek 
A legtöbb állami létesítmény, beleértve az egészségügyi intézményeket is, egységes tisztítási gyakorlattal rendelkezik, amely a 
következők keverékét foglalhatja magában:

• A gyakran érintett (tehát a padlószint feletti) kemény felületek tisztítása és fertőtlenítése
 9 Gyakran érintett felületek (pl. felvonógombok, korlátok, stb.)
 9 Ritkán érintett felületek (pl. étkezőasztalok, játékasztalok, stb.)

• Puha felületek (függönyök, kárpitok, szövetek) korlátozott tisztítása
• Padlóápolási program
• Élelmiszerrel érintkező felületek és gépi mosogatási folyamatok
• Mosási ciklus mosható szövetekhez

A létesítmény a vonatkozó kockázatértékelést követően különféle tisztítási típusokat / szinteket azonosíthat, amelyekre szükség 
lehet. Az alábbi táblázat összefoglalja a Diversey megközelítését, mivel ez a gyakran érintett felületek általános környezeti 
tisztítására vonatkozik, de hasonló táblázat készíthető mind az öt, fent bemutatott fő higiéniai területre.

Normál tisztítás: A COVID-19 kitörése előtt ez lett volna a létesítmény higiéniai gyakorlata, amelyet tisztítószerek és 
fertőtlenítőszerek keverékével végeznek el úgy, hogy a gyakran érintett felületeket naponta vagy ritkábban tisztítják. Noha ez 
a tisztítási módszer valószínűleg nem volt megfelelő a fertőzést okozó kórokozók a felszínek érintésével történő átvitelének 
megakadályozására, abban az időben úgy ítélték meg, hogy a kockázati szint elég alacsony ahhoz, hogy a módszer a 
létesítmény számára elfogadható legyen.

Fokozott tisztítás: Az influenza-időszakban vagy a helyi járványok esetén egy létesítmény javíthatja vagy fokozhatja 
higiéniai gyakorlatait. Ez magában foglalhatja további alkoholos kézfertőtlenítő-adagolók kihelyezését különböző helyekre, és 
bizonyos felületek tisztítási gyakoriságának növelését. Noha mindez a szokásos tisztításnál magasabb higiéniai szintet jelent, 
ezt a tisztítási szintet rövid ideig (legfeljebb néhány hónapig) alkalmazzák, és általában csak a létesítmény higiéniájának 
vonatkozásait kezelik. 

Takarítás járvány kitörésekor: Egy tartós ápolási és gondozási intézményben egy bizonyos kórokozó, például norovírus 
okozta járvány kitörése során a létesítmény magasabb szintű higiéniai követelményeket alkalmazhat, de ezeket csak néhány 
hétig, vagy a járvány végéig kell betartani. Ezen a szinten a személyi védőeszközök és a létesítménybe belépő látogatók 
korlátozására vonatkozó jelzések / kommunikáció jelentős mértékű alkalmazása tapasztalható. Az elfogadott gyakorlatokat 
az adott kórokozóhoz igazítanák, ám nem feltétlenül foglalkoznának más, esetlegesen jelen lévő kórokozókkal.

Mélytisztítás / újranyitás: Miután egy létesítmény vagy annak egy része ideiglenesen le volt zárva, illetve a járvány 
megszűnését követően szükség lehet egy úgynevezett „mélytisztítás” elvégzésére annak biztosítása érdekében, hogy a 
létesítmény képes legyen visszatérni a szokásos higiéniai gyakorlatokhoz. Az ilyen típusú takarítás egyszeri esemény, amely 
általában követi a járvány idején előírt gyakorlatokat, de akkor hajtják végre, amikor már nincs új, vagy aktív fertőzés.

Normál tisztítás Fokozott tisztítás Kitörés / Világjárvány Mélytisztítás, vagy újranyitás

A helyzet 
leírása

Normál körülmények, 
kiemelkedő kockázat nélkül

Influenza-szezon vagy más 
nagyobb kockázat. Ala- 
csony vagy közepes mértékű 
közösségi átvitel.

Széles körű közösségi 
fertőzésátvitel

A létesítmény bezárása 
után vagy a létesítményben 
bekövetkezett megerősített 
esetre / kitörésre válaszul.

Tisztítási 
gyakorlatok

A tisztítás és a fertőtlenítés 
keveréke

Leginkább fertőtlenítés, de 
az alacsonyabb kockázatú 
területek esetében tisztítás is

Kevés kivétellel valamennyi 
felület fertőtlenítése

Kevés kivétellel valamennyi 
felület fertőtlenítése

A tisztítás 
gyakorisága

A napi követelményeknek 
megfelelően

Naponta egyszer, de akár 
többször is

Naponta többször, akár 
óránként is

Egyszeri esemény
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Végrehajtott közegészségügyi intézkedések
A legtöbb országban a COVID-19-megbetegedések nagy száma miatt bizonyos közegészségügyi intézkedéseket fogadtak el a 
fertőzés terjedési kockázatának csökkentésére, ideértve a következőket:

• Szociális távolságtartás (2 méter távolságot tartva másoktól), a betegekkel való szoros kapcsolat korlátozása, mások 
megérintésének (például kézfogás vagy a puszi) mellőzése

• A betegeknek otthon kell maradniuk. A beteg családtagok elszigetelése. Önkéntes karantén, ha valaki feltételezett COVID-
19-fertőzött személlyel érintkezett

• Utazási korlátozások. Számos ország szólította fel állampolgárait arra, hogy maradjanak otthon, és az egészségesek 
számára megtiltotta a külföldre utazást.

• Fokozott kézhigiénia (kézmosás vagy alkohol alapú fertőtlenítő gél használata)
• Gyakori felülettisztítás (a felületek tisztítása és fertőtlenítése)
• Légúti higiénia (tüsszentés / köhögés a könyökhajlatba, vagy papír zsebkendőbe)
• Maszk viselése nyilvános helyeken, más emberek társaságában és a közös használatú területeken
• Az arc érintésének tiltása: az emberek figyelmeztetése arra, hogy ne érjenek az arcukhoz

Ezek a gyakorlatok alkalmazhatók kereskedelmi létesítményekben, például iskolában, szállodában, étteremben, repülőtéren, 
irodában vagy ebben az esetben tartós ápolási és gondozási intézményekben.

A COVID-19 világjárvánnyal kapcsolatban felmerülő kulcsfontosságú kérdések: 
Mire a világjárvány véget ér, több tízmillió ember fertőződik meg, és a pénzügyi következmények katasztrofálisak lesznek a 
vállalkozások számára, globális recessziót idéznek elő, több millió ember veszíti el a munkáját. A járvány megszűntét követően 
néhány egészségügyi ügyfél fontos kérdéseket tesz majd fel, többek között az alábbiakat:

• Milyen gyakorlatokat kell megváltoztatni a világjárvány eredményeként, hogy a jövőben meg lehessen akadályozni a hasonló 
eseményeket?

• Mit kellett volna tenni a pandémiára való megfelelő felkészülés érdekében?
• Lehetséges, hogy egyes jól felkészített létesítmények biztonságosan működnek, míg mások bezárásra kényszerülnek?
• Megkülönböztethetők-e a létesítmények a látogatók / ügyfelek / lakosok egészségének védelme alapján, és lehet-e olyan 

kiegészítő bevételt generálni, amely fedezi a kiegészítő védelmi intézkedések költségeit?

E kérdések megválaszolásához a létesítményeknek az alábbi célokat kell kitűzniük maguk elé:

• Olyan robusztus gyakorlatok bevezetése, amelyek megszakíthatják az átviteli láncot, megakadályozva a kórokozók, különösen a 
légzőszervi kórokozók átvitelét.

• A tünetmentes, tüneteket még nem, vagy már produkáló látogatók / ügyfelek / lakosok / személyzet kockázatos 
magatartásainak és tevékenységeinek azonosítása, majd védelmi intézkedések végrehajtása valamennyiük számára.

A tevékenységek alappillérei 
A fenti célok elérése érdekében javasoljuk a közegészségügyi és a fertőzésmegelőzési gyakorlatok alábbi három szempontból 
történő mérlegelését:

• Látogatók / ügyfelek / bentlakók higiéniája: Milyen változtatásokra van szükség, amelyek hatással lehetnek a látogatókat / 
ügyfeleket / bentlakókat érő élményekre, vagy arra, hogy miként viselkednek a létesítményben?

• Munkatársak / alkalmazottak higiéniája: Milyen változásokra van szükség, amelyek befolyásolják a személyzet munkáját és a 
látogatókkal / ügyfelekkel / bentlakók való kapcsolattartást?

• A létesítmény infrastruktúrája és gyakorlatok: Milyen változtatások szükségesek ahhoz, hogy újratervezhessük a látogatókat / 
ügyfeleket / bentlakókat érő élményeket, vagy azt, hogy miként használják a létesítményt?
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Kulcsfontosságú tevékenységek, amelyek biztosítják az alkalmazottak, a 
bentlakók és a látogatók biztonságát 
Az LTC-létesítményeknek biztosítaniuk kell, hogy a létesítményben legyen egy fertőzésmegelőzési és -ellenőrzési (IPC) pont, amely irányítja 
és koordinálja az IPC-tevékenységeket, ideális esetben egy meghatározott felelősségi körrel működő IPC-csoport támogatásával és egy 
tanácsokat adó multidiszciplináris bizottsággal. Az IPC legfontosabb feladatai:
1. Rendszeresen fertőzésmegelőzési képzés megszervezése minden alkalmazott számára, ideértve:

• kézhigiénia és a köhögéssel-tüsszentéssel kapcsolatos etikett
• szokásos óvintézkedések és a COVID-19 átvitelével kapcsolatos óvintézkedések.

2. Tájékoztató ülések szervezése a bentlakók számára a fertőzés terjedési útvonalairól és a kórokozó általuk okozott betegségről, valamint 
arról, hogyan lehet védekezni a fertőzés ellen

3. Az IPC gyakorlatainak rendszeresen ellenőrzése (kézhigiénés megfelelés) és visszajelzés az alkalmazottak számára.
4. A kézhigiénia és a köhögési-tüsszögési etikett hangsúlyozása: 

• Megfelelő mennyiségű alkoholos kézfertőtlenítő (ABHR, legalább 60% alkoholtartalommal) valamint szappan és tiszta víz biztosítása.
• A szappannal és vízzel vagy ABHR-rel legalább 20 másodpercig tartó kézmosás bátorítása.
• Az alkalmazottak gyakori kézmosásra kötelezése, különösen a munkanap elején, a bentlakók megérintése előtt és után, WC-

használat után, étel készítése előtt és után, valamint étkezés előtt.
• A bentlakók és a látogatók ösztönzése és támogatása a minél gyakoribb kézmosásra, különösen akkor, ha piszkos a kezük, más 

emberek megérintése előtt és után (bár ez utóbbit lehetőleg kerülni kell), WC-használat után, étkezés előtt, illetve köhögés vagy 
tüsszentés után.

• Megfelelő mennyiségű papír zsebkendő biztosítása és a hulladék megfelelő ártalmatlanítás (fedéllel ellátott hulladéktartályban). 
5. Emlékeztetők, poszterek, szórólapok elhelyezése a létesítmény területén, amelyek arra szólítják fel az alkalmazottakat, bentlakókat és 

látogatókat, hogy tüsszentsenek vagy köhögjenek a könyökhajlatukba, vagy használjanak papír zsebkendőt, és azonnal dobják azt ki 
egy fedéllel ellátott hulladéktartályba, és rendszeresen használjanak ABHR-t, vagy mossanak kezét.

Higiénia a tartós ápolás és gondozás területén 
A tartós ápolási és gondozási létesítményekben élők esetében különösen kockázatosak a fertőző betegségek az egészségük és immunrendszerük 
állapotának, illetve érzékszerveik élességének romlása miatt. Az ilyen intézmények bentlakói közül sokan antibiotikumokat szednek, vagy más krónikus 
betegséggel élnek, amelyet tovább ronthat a folyamatos fertőzésveszély. A higiéniai kockázatbecslést a -létesítmény területén belül kell ki értékelni. Az 
értékelésnek legalább az alábbi szempontokat kell tartalmaznia:

A modern tartós ápolási és gondozási intézmények minden legjelentősebb területével kapcsolatban higiéniai kérdéseket kell figyelembe venni. 
Mindegyik területre kockázatértékelést kell elvégezni, hogy a jelenlegi gyakorlatok és a vonatkozó kockázatok azonosításra kerüljenek mind a 
fertőzésmegelőzés, mind a közegészségügyi gyakorlat szempontjából, illetve hogy hasznosuljanak a COVID-19 világjárvány tanulságai annak 
érdekében, hogy csökkenjen a bentlakók folyamatos fertőzési kitettsége. A jelen tájékoztatóban szereplő példák a tipikus tartós ápolási és 
gondozási intézmények szempontjai szerint reprezentatívak.

Környezetbarát tisztítás és fertőtlenítés a gyakran érintett felületeket is ideértve

Kórházi tisztító- és fertőtlenítőszerek használata ajánlott minden vízszintes és gyakran érintett felület (például villanykapcsolók, kilincsek, 
ágyrácsok, éjjeliszekrények, telefonok) és a fürdőszobák legalább napi kétszeri tisztításához.

A láthatóan szennyezett felületeket először tisztítószerrel meg kell tisztítani, majd kórházi fertőtlenítőszert kell felvinni, a gyártó mennyiségi és 
érintkezési idejére vonatkozó ajánlásainak megfelelően. Az érintkezési idő letelte után szükség szerint a fertőtlenítőszert tiszta vízzel lehet lemosni.

Kezelés és teendők
A következő weboldalon olvashatók további információk azzal kapcsolatban, hogy mi a teendő, ha úgy 
látjuk nagy a kockázata egy járvány kitörésének, vagy saját magunkon tapasztaljuk valamilyen légúti 
megbetegedés tüneteit: www.cdc.gov/DiseasesConditions/

4.

2.

1.

Terület Oldalszám Terület Oldalszám

Létesítmény bejárata, üdvözlőhelyiség, előcsarnok, felvonó és 
lépcsőház 8 Gondozóállomás 22

Közös használatú helyiség a bentlakók számára és internetkávézó 10 Személyzeti pihenőszoba és étkező 24

Fitneszterem, rehabilitáció, úszómedence 12 Konyha 26

Szépségszalon 14 Személyzeti iroda 28

Nyilvános mosdó 16 Mosodai feldolgozó terület 30

Lakóhelyiség 18 Ágytálmosó, illetve széklet- és egyéb veszélyes hulladékokat  
ártalmatlanító terület 32

Lakószoba - haláleset utáni takarítás 20 Halottasház és boncterem 34
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Azért vagyunk, hogy támogassuk ügyfeleink üzleti vállalkozását 
Ügyfeleinkkel teljeskörűen együttműködünk annak érdekében, hogy biztonságosabb, tisztább és egészségesebb környezetet hozzunk 
létre a létesítményében, legyen szó akár étteremről, iskolai kávézóról, nyilvános mosdóról, konyháról, vendégszobáról, úszómedencéről, 
recepcióról, előcsarnokról, lépcsőházról, mosodáról, irodáról, tárgyalóteremről vagy bevásárlóközpontról. Megoldásainkat és 
programjainkat úgy fejlesztettük ki, hogy javítsuk a szolgáltatások színvonalát, a biztonságot és a felhasználók támogatását. 
Megoldásaink integrálják a termékeket, folyamatokat, képzési és mérési rendszereket a kockázat csökkentése, az eredmények javítása 
és az általános költségek csökkentése érdekében.

Egyedülálló kémiai  
rendszerek

Innovatív, költségtakarékos és fenntartható 
adagolási megoldások és tisztítószerek 

minden területre és igényre.

A TÖKÉLETES  
takarítógépek

Kiváló minőségű tisztításra és csökkentett 
működési költségekre tervezve. A TASKI 

gépek kevesebb vizet, vegyszert és energiát 
fogyasztanak, és tartósan készülnek.

TASKI eszközök 

A TASKI munkaállomások és eszközök 
növelik a dolgozók kényelmét és a munka 

hatékonyságát. A tisztítószerszámok a teljes 
megoldás alapvető alkotóelemei a tisztítási 
teljesítmény, a minőség és a termelékenység 

fokozása érdekében.

Oktatási és támogató  
anyagok

Átfogó tisztítási eljárások és személyzet 
képzési segédeszközei az új telephelyek 

/ alkalmazottak kiképzéséhez és 
továbbképzéséhez.

Kiterjedt termékválaszték
A Diversey az összes alkalmazást lefedő, széles 

termékskálát kínál.

TASKI padlósúroló-szárítógépek: 
a Swingo termékcsalád 

A kis, gyalogos vezetésű gépektől a nagy, 
vezetőüléses változatokig a nagy, állva 

vezethető és vezetőüléssel ellátott -modellekig 
minden ágazathoz és alkalmazáshoz 

létezik megfelelő termék. Kivételes 
tisztítási eredmények a biztonságosabb és 
higiénikusabb padlók számára. Kiválóan 

használható a Twister korongokkal.

Mikroszálas törlőkendők  
és mopok

Kiváló minőségű mikroszálas termékek széles 
választéka.

Képzés
Segítünk munkatársainknak a legmagasabb 
szintű tisztaság elérésében sajátos (online) 

képzési módszereinkkel.

Termékminőség és ökocímke-
tanúsítás

 Minden innovációnak fenntarthatóbbnak 
és magasabb színvonalúnak kell lennie 
annál, amit helyettesít. Arra törekszünk, 

hogy független, fenntartható tanúsításokat 
szerezzünk be a lehető legtöbb termékünkre 

és üzemünkre.

TASKI porszívók: az AERO 
termékcsalád

Porzsák nélküli, rúd és hátizsákos porszívók 
átfogó választéka, lítium-ionos akkumulátor-

technológiával minden ágazatban és 
alkalmazásban. A beltéri levegő minőségének 
javítására, a zaj csökkentésére és alacsonyabb 

energiaköltségekre tervezve.

Egyszer használatos mikroszálas 
kendők és mopok

Kiváló minőségű, egyszer használatos 
mikroszálas termékek.

Takarítási útmutatók
A megfelelő tisztítási eljárások biztosítása 

érdekében megfelelő segédanyagokat, 
például fali táblázatokat biztosítunk.

4
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5
Mop the floor with the 
leading edge of the mop 
starting at the furthest 
point from the exit, 
following a figure of 8 
motion.  For tough stains 
apply extra pressure to 
mop head using the ball 
of your foot.

Golden Rules

1. Always dispose the soiled mops 
and replace them with clean 
ones after each room.

2. Always start from the cleanest 
area before moving on to a more 
dirty area.

1
Take the Versa 
bottle and fill up 
to the line with 
clean water.

2
Screw on the bottle 
lid and place the 
solution bottle into 
the holder. Twist 
clockwise to lock the 
bottle in position.  
Pump the black 
plunger in the bottle 
lid several times.

3

6

Take the mop and 
place it underneath 
the Versa mop 
frame (logo side 
facing up). 

When mop is 
soiled, remove from 
the mop head by 
stepping on the 2 
edges of the mop.  
With both hands, 
pull the handle 
upwards to release 
the mop.

Press the 
dispensing button 
at the top of the 
mop handle to 
dispense solution 
evenly along the 
entire length of 
the floor tool.

How to Use TASKISUM PRIMED Single Use Microfibre Mops with VersaPlus Spray         
                     Mop Tool

Place the mop head 
sideways across the 
mop and lift off the 
floor. Place in the 
refuse bin.

7

Adagolórendszerek
Az egyedi és szabadalmaztatott kivitel 
páratlan biztonságot, egyszerűséget, 

teljesítményt és költség-ellenőrzési előnyöket 
kínál.

TASKI egykorongos ergodisc 
termékcsalád

Egykorongos gépek széles választéka az 
alacsony HD sebességtől az ultranagy 

sebességig minden alkalmazáshoz, beleértve 
a mélytisztítást és a napi karbantartást. 

Kiválóan használható Twister korongokkal.

Twister
Twister gyémántszemcsés korongok a 

fenntartható, mindennapi takarításhoz. 
Kiválóan használható a TASKI swingo, vagy 

ergodisc gépekkel.

Páratlan tisztítási szakértelem
Kezelje takarítási programját nagyobb 

következetességgel, fokozott megfeleléssel 
és kevesebb kockázattal az ügyfélélmény 

fokozása érdekében. Szakembereink 
segítséget nyújthatnak ebben.

   

AHP® and Design are trademarks of Diversey, Inc.  
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TASKI Ultra törlőkendő 
/ TASKISUM egyszer 
használatos törlőkendő  
Az összes felület törlése 
színkód szerint

TASKI JM Ultra mikroszálas 
mopok, nyelek és moptartók  
Padozattisztítás

TASKI AERO 8  
Porszívózás

TASKI swingo 350 B 
Padozattisztítás

TASKI JM Ultra mikroszálas 
mop, 25 cm moptartó, 
üvegtisztító mop 
Ablaktisztítás

TASKI UltraPlus mop és nyél 
Magasan lévő, nehezen 
hozzáférhető helyek 
portörlése

TASKI Sprint 200 Pur Eco 
Általános felülettisztító szer
Adagolás: 1%

Oxivir® Excel* 
Felülettisztító- és fertőtlenítő szer
Adagolás: 2%

Bejárat, előtér, lobby, felvonó, lépcsőház
Takarítási útmutatók a kulcsfontosságú érintkezési pontok kiegészítő fertőtlenítésével

Kibővített takarítás Takarítás járvány esetén

Good Sense® Breakdown 
Bioaktív szagsemlegesítő
Adagolás: 1%

TASKI Sprint Med*  
Padozattisztító- és fertőtlenítő
Adagolás: 0,50%

TASKI Sprint Glass
Ablak- és felülettisztító szer 
Adagolás: Használatra kész

Oxivir Excel* 
Felülettisztító- és fertőtlenítő szer
Adagolás: 2%

Good Sense Fresh
Légfrissítő
Adagolás: Használatra kész

Soft Care® Med/Des E/Spray
Kézfertőtlenítő
Adagolás: 3 ml

Soft Care Med/Des E/Spray
Kézfertőtlenítő
Adagolás: 3 ml

Kapcsolók Telefon

Kilincsek Recepciós asztal

Adagolók Ajtó

Asztallapok Hívógombok

Szemetesek Liftkezelő gombok

Szék-, fotelkarfák Kapaszkodók

Fertőtlenítendő kulcsfontosságú gyakran érintett területek

Takarítóeszközök és gépek

Az ajánlott fertőtlenítőszerekkel kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a helyi 
értékesítési képviselőjével

*Ügyeljen a biocid termékek használatánál: Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a termékismertetőt.
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Létesítmény bejárata, és / vagy üdvözlő állomás 
A lehetséges kockázatok megállapítása: A létesítmény összes kereskedelmi látogatója ezen az ajtón lép be. Jelenleg nem 
értékelik a látogatók higiéniai kockázatait a belépés előtt. Noha nem haladhatnak tovább a létesítménybe, ettől függetlenül 
megfertőzhetnek különféle felületeket és embereket. A bejelentkezési napló kézmosás nélküli használatakor megérinthetik a 
tollat, a naplót, a napló alatti pultot, a kilincset és más, gyakran érintett felületeket, miközben a bejáratnál vannak. Ha az ajtók 
nem automatikusan nyílnak, akkor megérinthetik a kilincset, ezzel beszennyezve a kilincset, vagy a saját kezüket. A személyzet 
azon tagjait, akik a bejárathoz jönnek, hogy üdvözöljék a látogatókat, a kórokozó a kezük, vagy a ruházatuk / egyenruhájuk révén 
megfertőzheti, és fennáll a veszélye annak is, hogy belélegzik, vagy lenyelik a fertőzött váladékcseppeket. 

A kockázat csökkentése érdekében megfontolandó gyakorlatok:

1. Testhőmérséklet-mérés (érintés nélkül) és / vagy egyéb egészségügyi kiértékelés a létesítménybe való belépés előtt. Láthatóan 
beteg embereket nem szabad beengedni a létesítménybe.

2. A látogató fizikai elkülönítése az előcsarnokba való belépés előtt, ideértve az akadályokat (kapu, szűrés, stb.)

3. Kézfertőtlenítőszer-adagoló és feliratok, amelyek megkövetelik a kézmosást a létesítménybe lépés előtt. A legjobb, ha egy 
kézmosó is fel van szerelve.

4. A kilincsek, a pult és a tollak fertőtlenítésének ütemezése a létesítmény napi ütemtervének megfelelően. Fertőtlenítő 
törlőkendőket és szemetest kell az ajtóhoz kihelyezni, ha a felületeket a későbbiekben is meg kell majd tisztítani.

5. A bejáratnál papír zsebkendőket is ki kell helyezni

6. Feliratokkal kell jelezni, hogy adott időpontban hány ember tartózkodhat a bejáratnál.

7. Megfelelő szellőzés biztosítása, például óránként legalább 6 levegőcsere. (Ebben a dokumentumban referenciaként az 
Észak-Amerikában szokásos légcserék számát vesszük alapul, és felhívjuk a figyelmet a probléma fontosságára, de a helyi 
előírásoknak mindig meg kell határozniuk a légcserék számát.)

8. A maszk viselése megfelelő lehet fokozott kockázati körülmények idején, vagy ha a szociális távolságtartás előírásai nem 
tarthatók be.

Előcsarnok és folyosók
A lehetséges kockázatok megállapítása: Minden kereskedelmi látogató áthalad az előcsarnokon, és sokan használják a folyosókat 
is. Az egészségügyi értékelést ezekre a területekre lépés előtt kell elvégezni. Az előcsarnokban és a folyosón dolgozók érintkezésbe 
léphetnek a látogatókkal. A folyosószakaszokat elválasztó ajtók nem automatikusan nyílnak, így az emberek mindannyian 
ugyanazokat a felületeket érintik. Mivel a bentlakók ott lehetnek ezeken a területeken, felül kell vizsgálni a bentlakókkal való 
kapcsolattartásra és interakcióra vonatkozó szabályokat. 

A kockázat csökkentése érdekében megfontolandó gyakorlatok:

1. Kötelező maszkviselés a kereskedelmi látogatók számára a legtöbb időszakban, illetve a személyzet számára fokozott 
kockázatú időszakokban.

2. Ezeken a területeken kötelező a szociális távolságtartás a személyzet és a bentlakók számára.

3. Szappan- és kézfertőtlenítőszer-adagolók és egymástól meghatározott távolságra feliratok kihelyezése.

4. Papírzsebkendő-adagolók és szemeteskukák kihelyezésre egymástól meghatározott távolságra.

5. Feliratok kihelyezése, amelyek jelzik, hogy adott időpontban hány személy tartózkodhat a bejáratnál.

6. Megfelelő szellőzés biztosítása, például óránként legalább 6 levegőcserével.

Lépcsőfordulók, felvonók és lépcsőházak
A lehetséges kockázatok megállapítása: Minden kereskedelmi látogató használja a lépcsőházakat, lépcsőfordulókat és felvonókat, 
hogy eljusson a létesítmény különböző emeleteire. A lépcsőházak, lépcsőfordulók és felvonók felületeit elkerülhetetlenül, akár 
többször is megérintik. A lépcsőházak ajtajait kézzel lehet kinyitni. A felvonógombokat is meg kell nyomni. Mivel bentlakók lehetnek 
a felvonókban, a látogatóknak figyelembe kell venniük a bentlakókkal való kapcsolattartás és interakció szabályait.

A kockázat csökkentése érdekében megfontolandó gyakorlatok:
1. Kötelező maszkviselés a kereskedelmi látogatók számára a legtöbb időszakban, illetve a személyzet számára fokozott 

kockázatú időszakokban.
2. Ezeken a területeken kötelező a szociális távolságtartás a személyzet és a bentlakók számára. Korlátozni kell a felvonóban 

egyszerre utazók maximális létszámát.
3. Szappan- és kézfertőtlenítőszer-, illetve papírzsebkendő-adagolókat kell kihelyezni minden emeletre a felvonók mellé és a 

lépcsőházak lépcsőfordulóiba.
4. A felvonók és a lépcsőházak megfelelő szellőztetése kihívást jelenthet, mivel sokat megfelelő szellőzés nélkül terveztek. Szükség 

lehet rendszeres időközönként egy időre nyitva tartani a felvonó ajtaját, hogy lehetővé váljon a kabin szellőzése, illetve 
mindenki számára kötelezővé lehet tenni a maszk viselését vagy a felvonóban. A lépcsőházakban a szellőztető rendszereket 
úgy kell módosítani, hogy megfelelő levegőcserét biztosítsanak.
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TASKI Ultra törlőkendő 
/ TASKISUM egyszer 
használatos törlőkendő  
Az összes felület törlése 
színkód szerint

TASKI JM Ultra 
mikroszálas mopok, 
nyelek és moptartók  
Padozattisztítás

TASKI procarpet 30  
Szőnyegtisztítás

TASKI AERO 8  
Porszívózás

TASKI swingo 350 B  
Padozattisztítás

TASKI JM Ultra 
mikroszálas mop, 25 cm 
moptartó, üvegtisztító 
mop  
Ablaktisztítás

TASKI UltraPlus mop 
és nyél 
Magasan lévő, nehezen 
hozzáférhető helyek 
portörlése

Bentlakók által használt közös terek & internet café
Takarítási útmutatók a kulcsfontosságú érintkezési pontok kiegészítő fertőtlenítésével

Kibővített takarítás Takarítás járvány esetén

Fertőtlenítendő kulcsfontosságú gyakran érintett területek

Takarítóeszközök és gépek

Good Sense Breakdown 
Bioaktív szagsemlegesítő
Adagolás: 2% vödörben

Oxivir Excel* 
Felülettisztító- és fertőtlenítő szer
Adagolás: 2%

Good Sense Fresh
Légfrissítő
Adagolás: Használatra kész

TASKI Sprint Med* 
Padozattisztító- és fertőtlenítő
Adagolás: 0.5%

TASKI Sprint Glass 
Ablak- és felülettisztító szer
Adagolás: Használatra kész

Oxivir Excel*
Felülettisztító- és fertőtlenítő szer
Adagolás: 2%

TASKI Tapi Spotex 2 
Folttisztító kárpitra és szőnyegre
Adagolás: Használatra kész

TASKI Sprint 200 Pur-Eco 
Általános felülettisztító szer
Adagolás: 1%

TASKI Tapi Extract 
Gépi szőnyegtisztító szer
Adagolás: 2%

Room Care® R4 
Faápoló szer
Adagolás: Használatra kész

Soft Care Med/Des E/Spray 
Kézfertőtlenítő
Adagolás: 3 ml

Soft Care Med/Des E/Spray 
Kézfertőtlenítő
Adagolás: 3 ml

Kapcsolók Bútorkarfák

Kilincsek Lámpák

Távirányítók Asztalok és székek

Szemetesek Adagolók

Közös használatú tárgyak Hívógombok

Közös felszerelések

Az ajánlott fertőtlenítőszerekkel kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a helyi 
értékesítési képviselőjével

*Ügyeljen a biocid termékek használatánál: Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a termékismertetőt.
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A bentlakók közös használatú területei, például a foglalkoztató helyiségek 
A lehetséges kockázatok megállapítása: A légzőszervi megbetegedéseket okozó vírusokat a személyzet és a bentlakók is átvihetik 
egymásra, ha szoros kapcsolatban vannak. A személyzet egészségi állapotát minden nap ellenőrizni kell, és nem léphetnek közvetlen 
kapcsolatba a bentlakókkal, ha megbetegednek. Nagyobb közös használatú terekben, ahol a bentlakók és az alkalmazottak együtt 
tartózkodnak, nagyobb a vírus átterjedésének kockázata. A több bentlakó által érintett felületek növelik a kórokozók terjedésének 
kockázatát. Az egymás közvetlen közelében tartózkodó bentlakók és a személyzet tagjai cseppfertőzés révén vihetik át egymásra a 
légzőszervi megbetegedéseket okozó vírusokat. A maszkviselést és más korlátozó intézkedések alkalmazását adott esetben mérlegelni 
kell.

A kockázat csökkentése érdekében megfontolandó gyakorlatok:

1. Korlátozni kell azon bentlakók és alkalmazottak számát, akik egyidejűleg, a szociális távolságtartás szabályait betartva 
tartózkodhatnak a közös használatú területeken. Szükség esetén fontolóra kell venni a különféle akadályok és elválasztók 
használatát a kórokozók átviteli kockázatának csökkentése érdekében. Használatuk esetén az akadályoknak láthatónak kell 
lenniük a bentlakók számára, hogy ne jelentsenek biztonsági kockázatot.

2. A bentlakóknak és a személyzetnek is kezet kell mosniuk a közös használatú helyiségbe való belépéskor és az onnan való 
távozáskor egyaránt. Azoknak a bentlakóknak, akik nem tudnak kezet mosni, a személyzet segítségét kell igénybe venniük.

3. Beteg bentlakók nem tartózkodhatnak a közös használatú helyiségekben.

4. Fokozottan fertőzésveszélyes időszakban a személyzet minden tagja számára ajánlott az arcmaszk viselése.

5. Papírzsebkendő-adagolókat és szemeteskukákat kell kihelyezni.

6. Megfelelő szellőzést kell biztosítani, óránként legalább 6 teljes levegőcserével.

7. Fertőtlenítő törlőkendőket (amelyek biztonságosan használhatók) kell kihelyezni a bentlakók, a vendégek és a személyzet 
számára. Az élelmiszerekkel érintkező felületek véletlenszerű megérintése esetén a tisztítókendők használata előnyösebb.

8. Kerülni kell a szőnyeg használatát a fenti területeken, mivel a szőnyegeket nem lehet hatékonyan fertőtleníteni.

Számítógépterem / internetkávézó
A lehetséges kockázatok megállapítása: A SARS-CoV-2 esetében a vírust a személyzet és a bentlakók is átadhatják, ha szoros 
közelségben vannak egymáshoz. A személyzet egészségi állapotát minden nap ellenőrizni kell, és nem léphetnek közvetlen 
kapcsolatba a bentlakókkal, ha megbetegednek. Olyan közös használatú terekben, mint például egy számítógépterem, vagy 
internetkávézó, ahol a bentlakók és az alkalmazottak együtt tartózkodnak, nagyobb a vírus átterjedésének kockázata. A gyakran 
érintett felületeket, felületeket, például a tableteket, a számítógépes billentyűzeteket, a számítógépes egereket és az egyéb 
érintőképernyőket több bentlakó is megérintheti, minden egyes további érintéssel növelve a kórokozók terjedésének kockázatát.  
Az egymás közvetlen közelében tartózkodó bentlakók és a személyzet tagjai cseppfertőzés révén vihetik át egymásra a légzőszervi 
megbetegedéseket okozó vírusokat. A maszkviselést és más korlátozó intézkedések alkalmazását adott esetben mérlegelni kell.

A kockázat csökkentése érdekében megfontolandó gyakorlatok:

1. Korlátozni kell azon bentlakók és alkalmazottak számát, akik egyidejűleg, a szociális távolságtartás szabályait betartva 
tartózkodhatnak a közös használatú területeken. Az 1 méternél kisebb távolságra elhelyezett számítógépeket úgy kell 
átrendezni, hogy 2 méter hely maradjon a munkaállomások között. Szükség esetén fontolóra kell venni a különféle akadályok 
és elválasztók használatát a kórokozók átviteli kockázatának csökkentése érdekében. 

2. A bentlakóknak és a személyzetnek is kezet kell mosniuk a közös használatú helyiségbe való belépéskor és az onnan való 
távozáskor egyaránt. Azoknak a bentlakóknak, akik nem tudnak kezet mosni, a személyzet segítségét kell igénybe venniük.

3. Beteg bentlakók nem tartózkodhatnak a közös használatú helyiségekben.

4. Fokozottan fertőzésveszélyes időszakban a személyzet minden tagja számára ajánlott az arcmaszk viselése.

5. Papírzsebkendő-adagolókat és szemeteskukákat kell kihelyezni.

6. Megfelelő szellőzést kell biztosítani, óránként legalább 6 teljes levegőcserével.

7. Fertőtlenítő törlőkendőket (amelyek biztonságosan használhatók) kell kihelyezni a bentlakók, a vendégek és a személyzet 
számára. Az élelmiszerekkel érintkező felületek véletlenszerű megérintése esetén a tisztítókendők használata előnyösebb.

8. Az összes, megosztott használatú felszerelést fertőtleníteni kell minden egyes bentlakó általi használatot követően. A 
személyzet lehetőleg ne érintse meg a készülékeket, amíg azokat a bentlakók használják.

9. Kerülni kell a szőnyeg használatát a fenti területeken, mivel a szőnyegeket nem lehet hatékonyan fertőtleníteni.
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Fitnesz, rehabilitáció, uszoda
Takarítási útmutatók a kulcsfontosságú érintkezési pontok kiegészítő fertőtlenítésével

Kibővített takarítás Takarítás járvány esetén

Kapcsolók Hívógombok

Kilincsek Telefon

Szemetesek Vízadagoló

Fittneszgépek Toalett ülőke, csempefal

Adagolók

TASKI Sani 4 in 1 Plus 
Fürdőszobai tisztító, fertőtlenítő, vízkőoldó szer
Adagolás: 2%

Oxivir Excel* 
Felülettisztító- és fertőtlenítő szer
Adagolás: 2%

TASKI Sani Clonet
Toalett-tisztító, vízkőoldó szer
Adagolás: Használatra kész

TASKI Sani 4 in 1 Plus* 
Toalett-tisztító, fertőtlenítő, vízkőoldó szer
Adagolás: 3%

Oxivir Excel  
Felülettisztító- és fertőtlenítő szer
Adagolás: 2%

Oxivir Excel*
Felülettisztító- és fertőtlenítő szer
Adagolás: 2%

TASKI Sprint Glass 
Ablak- és felülettisztító szer
Adagolás: Használatra kész 

Oxivir Excel* 
Felülettisztító- és fertőtlenítő szer
Adagolás: 2%

TASKI Jontec 300 
Padozattisztító szer
Adagolás: 0.40%

TASKI Sprint Med*  
Padozattisztító- és fertőtlenítő
Adagolás: 0.5%

Soft Care Fresh
Kézmosó szappan
Adagolás: Használatra kész

Soft Care Fresh
Kézmosó szappan
Adagolás: Használatra kész

Soft Care Med/Des E/Spray 
Kézfertőtlenítő
Adagolás: 3 ml

Soft Care Med/Des E/Spray 
Kézfertőtlenítő
Adagolás: 3 ml

TASKI Ultra törlőkendő / TASKISUM egyszer 
használatos törlőkendő  
Az összes felület törlése színkód szerint

TASKI JM Ultra mikroszálas mopok, nyelek 
és moptartók  
Padozattisztítás

TASKI AERO 8
Porszívózás

TASKI JM Ultra mikroszálas mop, 25 cm 
moptartó, üvegtisztító mop 
Ablaktisztítás

Takarítóeszközök és gépek

Fertőtlenítendő kulcsfontosságú gyakran érintett területek
Az ajánlott fertőtlenítőszerekkel kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a helyi 
értékesítési képviselőjével

Good Sense Automatic 
Légfrissítő
Adagolás: Használatra kész

*Ügyeljen a biocid termékek használatánál: Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a termékismertetőt.
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Tornaterem / fitneszterem / fizikoterápia 
A lehetséges kockázatok megállapítása: A SARS-CoV-2 esetében a vírust a személyzet és a bentlakók is átadhatják, ha szoros 
közelségben vannak egymáshoz. A személyzet egészségi állapotát minden nap ellenőrizni kell, és nem léphetnek közvetlen kapcsolatba 
a bentlakókkal, ha megbetegednek. Az edzőteremben / fitneszteremben vagy fizikoterápiás területen lévők gyakrabban tartózkodnak 
hosszabban egymás közvetlen közelében. Ebben az esetben a bentlakók és személyzet tagjai cseppfertőzés és érintés útján is átvihetik 
egymásra a fertőzést. Korlátozni kell az ilyen helyiségekben egyidejűleg tartózkodó bentlakók és a személyzet tagjainak számát. A 
több ember által megérintett, közös használatú felületek növelik a kórokozók terjedésének kockázatát. Adott esetben meg kell fontolni 
a maszk viselésének és más akadályok használatának kötelezővé tételét a személyzet számára. A törülközők és egyéb ruhadarabok 
potenciális fertőzés-átvivő felületekké válhatnak. 

A kockázat csökkentése érdekében megfontolandó gyakorlatok:

1. Korlátozni kell azon bentlakók és alkalmazottak számát, akik egyidejűleg, a szociális távolságtartás szabályait betartva 
tartózkodhatnak a közös használatú területeken. Szükség esetén fontolóra kell venni a különféle akadályok és elválasztók 
használatát a kórokozók átviteli kockázatának csökkentése érdekében.

2. Az összes felszerelést le kell fertőtleníteni minden egyes bentlakó általi használatot követően.

3. A bentlakóknak és a személyzetnek is kezet kell mosniuk a közös használatú helyiségbe való belépéskor és az onnan való 
távozáskor egyaránt. Azoknak a bentlakóknak, akik nem tudnak kezet mosni, a személyzet segítségét kell igénybe venniük. A 
személyzetnek akkor is kezet kell mosnia, amikor új bentlakóval kezdenek el foglalkozni.

4. Beteg bentlakók nem tartózkodhatnak a közös használatú helyiségekben.

5. Fokozottan fertőzésveszélyes időszakban a személyzet minden tagja számára ajánlott az arcmaszk viselése.

6. Papírzsebkendő-adagolókat és szemeteskukákat kell kihelyezni.

7. Megfelelő szellőzést kell biztosítani, óránként legalább 6 teljes levegőcserével.

8. Fertőtlenítő törlőkendőket (amelyek biztonságosan használhatók) kell kihelyezni a bentlakók, a vendégek és a személyzet 
számára minden, gyakran érintett felület (és felszerelés) esetében.

9. Kerülni kell a szőnyeg használatát a fenti területeken, mivel a szőnyegeket nem lehet hatékonyan fertőtleníteni.

10. A használt törölközők, ruházat és egyéb szövetek vírusfertőzöttek lehetnek, ezért azokat megfelelő mosási eljárásokkal kell 
kezelni. A használt törölközőket és ruházatot soha nem szabad egynél több alkalmazottnak mozgatnia.

Gyógyfürdő vagy hidroterápiás terület / úszómedencék
A lehetséges kockázatok megállapítása: A SARS-CoV-2 esetében a vírust a személyzet és a bentlakók is átadhatják, ha szoros 
közelségben vannak egymáshoz. A személyzet egészségi állapotát minden nap ellenőrizni kell, és nem léphetnek közvetlen kapcsolatba 
a bentlakókkal, ha megbetegednek. Gyógyfürdőben, hidroterápiás kádban, pezsgőfürdőben vagy úszómedencében egyszerre több 
bentlakó és személyzet is tartózkodhat, ezzel növelve a vírus átterjedésének kockázatát. Annak szükségessége, hogy segíteni kell a 
bentlakóknak a különféle felszerelések közötti mozgásban, növeli a fertőzés a kézre és az egyenruhára történő átvitelének kockázatát. 
Egymás közvetlen közelében tartózkodás esetén a bentlakók és személyzet tagjai cseppfertőzés és érintés útján is átvihetik egymásra 
a légúti megbetegedést okozó fertőzést. Adott esetben meg kell fontolni a maszk viselésének és más akadályok használatának 
kötelezővé tételét a személyzet számára. Az, hogy a személyzet tagjai segítenek a bentlakóknak megtörülközni vízterápia után 
azt eredményezheti, hogy a vírus a bentlakók bőréről a törülközőkre kerül, és átviheti a fertőzést a személyzet tagjainak kezére és 
egyenruhájára. Kesztyűre és köpenyre is szükség lehet a kórokozó átterjedésének megakadályozására. Ha a személyzet és a bentlakók 
huzamosabb ideig egymás közvetlen közelében tartózkodnak, az valószínűleg növeli a vírus átterjedésének kockázatát.
A kockázat csökkentése érdekében megfontolandó gyakorlatok:

1. Korlátozni kell azon bentlakók és alkalmazottak számát, akik egyidejűleg, a szociális távolságtartás szabályait betartva 
tartózkodhatnak a közös használatú területeken. Szükség esetén fontolóra kell venni a különféle akadályok és elválasztók 
használatát a kórokozók átviteli kockázatának csökkentése érdekében.

2. A bentlakóknak és a személyzetnek is kezet kell mosniuk a közös használatú helyiségbe való belépéskor és az onnan való 
távozáskor egyaránt. Azoknak a bentlakóknak, akik nem tudnak kezet mosni, a személyzet segítségét kell igénybe venniük. A 
személyzetnek akkor is kezet kell mosnia, amikor új bentlakóval kezdenek el foglalkozni.

3. Beteg bentlakók nem tartózkodhatnak a közös használatú helyiségekben.

4. Fokozottan fertőzésveszélyes időszakban a személyzet minden tagja számára ajánlott az arcmaszk viselése.

5. Papírzsebkendő-adagolókat és szemeteskukákat kell kihelyezni.

6. Megfelelő szellőzést kell biztosítani, óránként legalább 6 teljes levegőcserével.

7. Fertőtlenítő törlőkendőket (amelyek biztonságosan használhatók) kell kihelyezni a bentlakók, a vendégek és a személyzet 
számára minden, gyakran érintett felület esetében.

8. A bentlakóknak fürödniük, vagy zuhanyozniuk kell az uszoda, vagy hidroterápiás kád használata előtt, 
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Szépségszalon
Takarítási útmutatók a kulcsfontosságú érintkezési pontok kiegészítő fertőtlenítésével

Kibővített takarítás Takarítás járvány esetén

TASKI Sani 4 in 1 Plus 
Fürdőszobai tisztító, fertőtlenítő, vízkőoldó szer
Adagolás: 2%

Oxivir Excel* 
Felülettisztító- és fertőtlenítő szer
Adagolás: 2%

TASKI Sprint Glass
Ablak- és felülettisztító szer 
Adagolás: 5%

Oxivir Excel*
Felülettisztító- és fertőtlenítő szer 
Adagolás: 2%

TASKI Sprint 200 Pur-Eco  
Általános felülettisztító szer
Adagolás: 1%

Oxivir Excel* 
Felülettisztító- és fertőtlenítő szer
Adagolás: 2%

TASKI Tapi Spotex 2 
Folttisztító kárpitra és szőnyegre 
Adagolás: Használatra kész

TASKI Jontec 300  
Padozattisztító szer
Adagolás: 0.40%

TASKI Sprint Med*  
Padozattisztító- és fertőtlenítő
Adagolás: 0.5%

Room Care R4
Faápoló szer
Adagolás: Használatra kész

Soft Care Fresh
Kézmosó szappan
Adagolás: Használatra kész

Soft Care Fresh
Kézmosó szappan
Adagolás: Használatra kész

Soft Care Med/Des E/Spray 
Kézfertőtlenítő
Adagolás: 3 ml

Soft Care Med/Des E/Spray 
Kézfertőtlenítő
Adagolás: 3 ml

TASKI Ultra törlőkendő / 
TASKISUM egyszer használatos 
törlőkendő  
Az összes felület törlése színkód 
szerint

TASKI JM Ultra mikroszálas 
mopok, nyelek és moptartók  
Padozattisztítás

TASKI AERO 8
Porszívózás

TASKI JM Ultra mikroszálas mop, 25 
cm moptartó, üvegtisztító mop
Ablaktisztítás

TASKI UltraPlus mop és nyél 
Magasan lévő, nehezen 
hozzáférhető helyek portörlése

Takarítóeszközök és gépek

Kapcsolók Lámpák

Kilincsek Adagolók

Bútorok karfái Recepciós asztal

Csaptelepek Manikürasztal

Eszközök Szemetesek

Fertőtlenítendő kulcsfontosságú gyakran érintett területek
Az ajánlott fertőtlenítőszerekkel kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a helyi 
értékesítési képviselőjével

*Ügyeljen a biocid termékek használatánál: Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a termékismertetőt.
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Szépségszalon 
A lehetséges kockázatok megállapítása: A SARS-CoV-2 esetében a vírust a személyzet és a bentlakók is átadhatják, ha szoros 
közelségben vannak egymáshoz. A személyzet egészségi állapotát minden nap ellenőrizni kell, és nem léphetnek közvetlen kapcsolatba 
a bentlakókkal, ha megbetegednek. Egy szépségszalonban egyszerre több bentlakó és személyzet is tartózkodhat, ezzel növelve a vírus 
átterjedésének kockázatát. A gyakran érintett felületek növelhetik a kórokozók átvitelének kockázatát. Egymás közvetlen közelében 
tartózkodás esetén a bentlakók és személyzet tagjai cseppfertőzés és érintés útján is átvihetik egymásra a légúti megbetegedést 
okozó fertőzést. Adott esetben meg kell fontolni a maszk viselésének és más akadályok használatának kötelezővé tételét a személyzet 
számára. A bentlakók hajmosása és manikűrözése / pedikűrözése során vírus kerülhet a személyzet kezére, egyenruhájára. Ha a 
személyzet és a bentlakók huzamosabb ideig egymás közvetlen közelében tartózkodnak, az valószínűleg növeli a vírus átterjedésének 
kockázatát.

A kockázat csökkentése érdekében megfontolandó gyakorlatok:

1. Korlátozni kell azon bentlakók és alkalmazottak számát, akik egyidejűleg, a szociális távolságtartás szabályait betartva 
tartózkodhatnak a közös használatú területeken. Szükség esetén fontolóra kell venni a különféle akadályok és elválasztók 
használatát a kórokozók átviteli kockázatának csökkentése érdekében.

2. A bentlakóknak és a személyzetnek is kezet kell mosniuk a közös használatú helyiségbe való belépéskor és az onnan való 
távozáskor egyaránt. Azoknak a bentlakóknak, akik nem tudnak kezet mosni, a személyzet segítségét kell igénybe venniük. A 
személyzetnek akkor is kezet kell mosnia, amikor új bentlakóval kezdenek el foglalkozni.

3. Beteg bentlakók nem tartózkodhatnak a szépségszalonban.

4. Fokozottan fertőzésveszélyes időszakban a személyzet minden tagja számára ajánlott az arcmaszk viselése.

5. Papírzsebkendő-adagolókat és szemeteskukákat kell kihelyezni.

6. Megfelelő szellőzést kell biztosítani, óránként legalább 6 teljes levegőcserével.

7. Fertőtlenítő törlőkendőket (amelyek biztonságosan használhatók) kell kihelyezni a bentlakók, a vendégek és a személyzet 
számára minden, gyakran érintett felület esetében.

8. Kerülni kell a szőnyeg használatát a fenti területeken, mivel a szőnyegeket nem lehet hatékonyan fertőtleníteni.
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Nyilvános mosdók
Takarítási útmutatók a kulcsfontosságú érintkezési pontok kiegészítő fertőtlenítésével

Kibővített takarítás Takarítás járvány esetén

TASKI Sani 4 in 1 Plus  
Fürdőszobai tisztító, fertőtlenítő, vízkőoldó szer
Adagolás: 2%

Oxivir Excel*  
Felülettisztító- és fertőtlenítő szer
Adagolás: 2%

TASKI Sani Clonet
Ablak- és felülettisztító szer
Adagolás: 5%

TASKI Sani 4 in 1 Plus*   
Fürdőszobai tisztító, fertőtlenítő, vízkőoldó szer
Adagolás: 3%

TASKI Sprint Glass 
Ablak- és felülettisztító szer
Adagolás: Használatra kész

Oxivir Excel* 
Felülettisztító- és fertőtlenítő szer
Adagolás: 2%

DI R7 
Folyékony súrolószer
Adagolás: Használatra kész

TASKI Sani Mouldout 
Fugatisztító szer
Adagolás: Használatra kész

Soft Care Wash 
Kézmosó szappan
Adagolás: Használatra kész

Soft Care Wash 
Kézmosó szappan
Adagolás: Használatra kész

Soft Care Med/Des E/Spray 
Kézfertőtlenítő
Adagolás: 3 ml

Soft Care Med/Des E/Spray 
Kézfertőtlenítő
Adagolás: 3 ml

Kapcsolók
Fürdőszobai kilincsek, 
foganytyúk, WC öblítő, 
zuhany, csaptelepek

Kilincsek WC ülőke, csempefal

Adagolók (feltöltve, tisztán, 
jó állapotban) Szemetesek

Fertőtlenítendő kulcsfontosságú gyakran érintett területek
Az ajánlott fertőtlenítőszerekkel kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a helyi 
értékesítési képviselőjével

Takarítóeszközök és gépek

TASKI Ultra törlőkendő / TASKISUM egyszer 
használatos törlőkendő
Az összes felület törlése színkód szerint

TASKI JM Ultra mikroszálas mopok, nyelek és 
moptartók  
Padozattisztítás

TASKI UltraPlus mop és nyél 
Magasan lévő, nehezen hozzáférhető helyek 
portörlése

TASKI swingo 350 B  
Padozattisztítás

*Ügyeljen a biocid termékek használatánál: Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a termékismertetőt.
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Nyilvános mosdók / WC-k 
A lehetséges kockázatok megállapítása: Minden kereskedelmi látogató és a bentlakók családtagjai valószínűleg használják 
a nyilvános vécéket látogatásuk során. A látogatók egészségügyi szűrését a létesítménybe való belépés előtt kell elvégezni. Az 
alkalmazottak és a látogatók érintkezésbe léphetnek egymással, így lehetőséget teremtve a kórokozók terjedésére. Előfordulhat, 
hogy a mellékhelyiség ajtói nem automatikusan nyílnak, így az embereket kénytelenek ugyanazokat a felületeket megérinteni. 
A WC-fülkékben nincs lehetőség a kézmosásra, illetve a WC-ülőke, vagy más érintkezési felületek tisztítására / fertőtlenítésére. A 
mosogatókból kifröccsenhet a víz, esetleg egymáshoz túl közel helyezkednek el, így nem felelnek meg a szociális távolságtartás 
előírásainak. A személyzet használhatja a látogatók mellékhelyiségeit is, ezzel további lehetőségeket teremtve a kórokozók egyik 
felületről a másikra történő átvitelére. 

A kockázat csökkentése érdekében megfontolandó gyakorlatok:

1. Az arcmaszkoknak állandóan elérhetőknek kell lenniük a kereskedelmi látogatók számára, de fokozottan fertőzésveszélyes 
időszakban kötelezővé kell tenni a viselését.

2. A bentlakóknak és a személyzetnek is kezet kell mosniuk a közös használatú helyiségbe való belépéskor és az onnan való 
távozáskor egyaránt. Azoknak a bentlakóknak, akik nem tudnak kezet mosni, a személyzet segítségét kell igénybe venniük. A 
személyzetnek akkor is kezet kell mosnia, amikor új bentlakóval kezdenek el foglalkozni.

3. A WC-használat természeténél fogva olyan tevékenység, melynek során fennáll a kéz vizelettel, és/vagy széklettel való 
szennyezésének veszélye. Kézfertőtlenítőt és az ülőke fertőtlenítésére alkalmas vegyszereket/eszközöket kell kihelyezni a WC-
fülkékbe.

4. Az ajtókat a kézi nyitáson kívül valamilyen más rendszerrel is el kell látni. Alternatív megoldásként az úgynevezett “Z”-nyílású, 
ajtómentes megoldás is használható.

5. A mosdókagylóknál szappan-, vagy kézfertőtlenítő-adagolókat kell felszerelni.

6. Papírzsebkendő-adagolókat és szemeteskukákat kell kihelyezni.

7. Megfelelő szellőzést kell biztosítani, óránként legalább 9 teljes levegőcserével. A gyakoribb szellőztetés a szagtalanításban is 
sokat segít.

8. A mosdók takarításának gyakoriságát a napi használat adataira és az adott létesítmény kockázattűrési szintjére alapozva kell 
meghatározni. 
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Lakószobák
Takarítási útmutatók a kulcsfontosságú érintkezési pontok kiegészítő fertőtlenítésével

TASKI Sani 4 in 1 Plus 
Fürdőszobai tisztító, fertőtlenítő, vízkőoldó szer
Adagolás: 2%

Oxivir Excel*  
Felülettisztító- és fertőtlenítő szer 
Adagolás: 2%

TASKI Sani Clonet 
WC-tisztító és vízkőeltávolító szer
Adagolás: Használatra kész

TASKI 4 in 1 Plus* 
Fürdőszobai tisztító, fertőtlenítő, vízkőoldó 
szer
Adagolás: 3%

TASKI Sprint Glass  
Ablak- és felülettisztító szer  
Adagolás: Használatra kész

Oxivir Excel*  
Felülettisztító- és fertőtlenítő szer
Adagolás: 2%

Good Sense Breakdown 
Bioaktív szagsemlegesítő
Adagolás: 2% vödörben

TASKI Sprint Med*   
Padozattisztító- és fertőtlenítő
Adagolás: 0.5%

DI R7 
Folyékony súrolószer
Adagolás: Használatra kész

Room Care R4
Faápoló szer
Adagolás: Használatra kész

DI R11
Fugatisztító szer
Adagolás: Használatra kész

Soft Care Wash
Kézmosó szappan
Adagolás: Használatra kész

Soft Care Wash  
Kézmosó szappan
Adagolás: Használatra kész

Soft Care Med/Des E/Spray 
Kézfertőtlenítő
Adagolás: 3 ml

Soft Care Med/Des E/Spray 
Kézfertőtlenítő
Adagolás: 3 ml

Kibővített takarítás Takarítás járvány esetén

Kapcsolók Távirányítók

Kilincsek Telefon

Adagolók (feltöltve, tisztán, 
jó állapotban)

Kiegészítők (vízforraló, 
vasaló, hajszárító)

Bútorkilincsek
Fürdőszobai kilincsek, 
foganytyúk, WC öblítő, 
zuhany, csaptelepek

WC ülőke, csempefal Asztalok, székek

Lámpakapcsoló Mosdó

Élelmiszerrel érintkező 
felületek Erkély korlát

Fertőtlenítendő kulcsfontosságú gyakran érintett területek
Az ajánlott fertőtlenítőszerekkel kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a helyi 
értékesítési képviselőjével

TASKI Sprint 200 Pur-Eco  
Ablak- és felülettisztító szer 
Adagolás: Használatra kész

Oxivir Excel*  
Felülettisztító- és fertőtlenítő szer
Adagolás: 2%

*Ügyeljen a biocid termékek használatánál: Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a termékismertetőt.
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A bentlakók szobái, fürdőszobái és WC-i 
A lehetséges kockázatok megállapítása: A tartós ápolási és gondozási intézmények bentlakói számára a szobájuk jelenti az 
otthonukat. Idejük jó részét töltik ott, így a szoba flóráját ők, vagy szobatársaik alakítják ki. A bentlakókat fenyegető veszélyek nagy 
része a szobán kívülről érkezik. A személyzet olyan tagjai, akik kézmosás nélkül lépnek a helységbe, a beteg, vagy a kórokozókat 
másként behordó látogatók, illetve a szobába bekerülő tárgyak vagy más anyagok mind elősegíthetik a fertőzés átvitelét.

A kockázat csökkentése érdekében megfontolandó gyakorlatok:

1. Meg kell határozni, hogy a személyzet hány tagja, illetve hány látogató tartózkodhat egyszerre a bentlakók szobáiban. A 
szobában tartózkodóknak be kell tartaniuk a szociális távolságtatás előírásait.

2. Minden, a bentlakók szobáiba lépő személynek kezet kell mosnia, ideértve a személyzet tagjait és a látogatókat is. A kézmosás 
feltételeinek biztosítása a látogatók számára gyakran nehézségekbe ütközik

3. Fokozottan fertőzésveszélyes időszakban minden látogatónak maszkot kell viselnie. 

4. Papírzsebkendő-adagolókat és szemeteskukákat kell kihelyezni.

5. Megfelelő szellőzést kell biztosítani, óránként legalább 6 teljes levegőcserével.

6. A bentlakók, a vendégek és a személyzet számára fertőtlenítő törlőkendőket kell kihelyezni (olyanokat, amelyek biztonságosan 
használhatók).

TASKI Ultra törlőkendő / 
TASKISUM egyszer használatos 
törlőkendő  
Az összes felület törlése színkód 
szerint

TASKI UltraPlus mop és nyél 
Magasan lévő, nehezen 
hozzáférhető helyek portörlése

TASKI JM UltraPlus nyelek és 
moptartók  
Padozattisztítás

TASKI JM Ultra mikroszálas mopok 
Padozattisztítás

TASKI JM Pro Súroló mopok   
Padló és csempézett felületek 
tisztítása

Takarítóeszközök és gépek
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Oxivir Excel* 
Felülettisztító- és fertőtlenítő szer
Adagolás: 2%

Oxivir Excel*
Felülettisztító- és fertőtlenítő szer
Adagolás: 2%

Oxivir Excel* 
Felülettisztító- és fertőtlenítő szer
Adagolás: 2%

TASKI Sprint Med*  
Padozattisztító- és fertőtlenítő
Adagolás: 0.5%

Haláleset utáni takarítás

Lakószoba – haláleset utáni takarítás
Takarítási útmutatók a kulcsfontosságú érintkezési pontok kiegészítő fertőtlenítésével

TASKI Sani 4 in 1 Plus* 
Fürdőszobai tisztító, fertőtlenítő, vízkőoldó szer
Adagolás: 2%

Kapcsolók Telefon

Kilincsek Kiegészítők (vízforraló, 
vasaló, hajszárító)

Adagolók (feltöltve, tisztán, 
jó állapotban)

Fürdőszobai kilincsek, 
foganytyúk, WC öblítő, 
zuhany, csaptelepek

Bútorkilincsek Asztalok, székek

WC ülőke, csempefal Mosdó

Lámpakapcsoló Erkély korlát

Távirányítók

TASKI Ultra törlőkendő / 
TASKISUM egyszer használatos 
törlőkendő  
Az összes felület törlése színkód 
szerint

TASKI UltraPlus mop és nyél 
Magasan lévő, nehezen 
hozzáférhető helyek portörlése

TASKI JM UltraPlus moptartók és 
nyelek  
Padozattisztítás

Taski JM Ultra mikroszálas mopok  
Padozattisztítás

TASKI JM Pro Súroló mopok  
Padló és csempézett felületek 
tisztítása

Takarítóeszközök és gépek

Fertőtlenítendő kulcsfontosságú gyakran érintett területek

Az ajánlott fertőtlenítőszerekkel kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a helyi 
értékesítési képviselőjével

*Ügyeljen a biocid termékek használatánál: Használat előtt 
mindig olvassa el a címkét és a termékismertetőt.
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A bentlakók szobái – haláleset utáni takarítás
A lehetséges kockázatok megállapítása: Amikor egy bentlakó meghal, akár a COVID-19 következtében, akár más okból, a 
helyiséget alaposan kitakarítják, hogy az új lakó számára higiénikus legyen. Ha más szobatársak is vannak a helyiségben, akkor őket 
a takarítás során ki kell vinni a helyiségből, hogy érzelmeiket lehetőleg ne kavarják fel.  A személyzet olyan tagjai, akik kézmosás nélkül 
lépnek a helységbe, a beteg, vagy a kórokozókat másként behordó látogatók, illetve a szobába bekerülő tárgyak vagy más anyagok 
mind elősegíthetik a fertőzés átvitelét. Ezért egy alapos mélytisztítás a megfelelő eljárás annak biztosítására, hogy a helyiség eléri 
elfogadható higiéniai szintű legyen.

A kockázat csökkentése érdekében megfontolandó gyakorlatok:

1. Meg kell határozni, hogy a személyzet hány tagja tartózkodhat egyszerre a bentlakó szobájában a haláleset utáni takarítás 
során.

2. A helyiség kiürítését követően, ha a lakó COVID-19-fertőzött volt, akkor ajánlott legalább egy órát várni a takarítás megkezdése 
előtt, kivéve, ha a személyzet maszkot visel.

3. Minden, a bentlakó szobájába lépő személynek kezet kell mosnia, illetve takarítás közben kesztyűt kell viselnie.

4. Az elhunyt bentlakó személyes tárgyait be kell dobozolni, és a dobozokat el kell küldeni a hozzátartozóknak. Ha fennáll annak 
veszélye, hogy a személyes tárgyak SARS-COV-2 vírussal szennyezettek, akkor a dobokat 7 napig elkülönítve kell tárolni ahelyett, 
hogy megpróbálnák fertőtleníteni azokat.

5. Az ágyneműt és a puha felületeket ki kell mosni. Az ágykeretet alaposan le kell fertőtleníteni. A szőnyegeket forró vizes 
extrahációs eljárással, vagy gőzzel kell kitisztítani.

6. Az összes megérintett felületet le kell tisztítani és fertőtleníteni, ideértve az ágyat és a környékét, a helyiség közös területeit, a 
fürdőszobát és a zuhanyzót is.

7. A szobatársak területeit is le kell tisztítani és fertőtleníteni, és le kell cserélni az ágyneműt is.

8. A falakat és a mennyezetet valószínűleg nem sokszor érintették meg, így azok kockázata alacsony, ám szükség esetén ezek is 
fertőtleníthetők.

9. A takarítószemélyzet tagjainak maszkot kell viselniük, ha a takarítás során folyadékfröccsenés vagy -porlasztás veszélye áll 
fenn.

10. Megfelelő szellőzést kell biztosítani, például óránként legalább 6 levegőcserével.
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Nővérállomás
Takarítási útmutatók a kulcsfontosságú érintkezési pontok kiegészítő fertőtlenítésével

Kibővített takarítás Takarítás járvány esetén

Kapcsolók Monitor, billentyűzet, egér

Bútorkilincsek Székek

Asztallapok Szappan- és kézfertőtlenítő 
adagolók

Telefon Mosdók, csaptelepek

Szemetes

Fertőtlenítendő kulcsfontosságú gyakran érintett területek

Az ajánlott fertőtlenítőszerekkel kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a helyi 
értékesítési képviselőjével

TASKI Sani 4 in 1 Plus  
Fürdőszobai tisztító, fertőtlenítő, vízkőoldó szer
Adagolás: 2%

Oxivir Excel* 
Felülettisztító- és fertőtlenítő szer
Adagolás: 2%

TASKI Sprint 200 Pur-Eco 
Ablak- és felülettisztító szer
Adagolás: 1% (szórófejes alkalmazás)

Oxivir Excel* 
Felülettisztító- és fertőtlenítő szer
Adagolás: 2%

TASKI Jontec 300  
Padozattisztító szer  
Adagolás: 0,40%

TASKI Sprint Med*   
Padozattisztító- és fertőtlenítő 
Adagolás: 0,50%

Soft Care Med/Des E/Spray 
Kézfertőtlenítő 
Adagolás: 3 ml

Soft Care Med/Des E/Spray 
Kézfertőtlenítő
Adagolás: 3 ml

Soft Care Wash
Kézmosó szappan
Adagolás: Használatra kész

Soft Care Wash
Kézmosó szappan
Adagolás: Használatra kész

 

 

TASKI Ultra törlőkendő / TASKISUM 
egyszer használatos törlőkendő  
Az összes felület törlése színkód szerint

TASKI JM Ultra mikroszálas mopok, nyelek 
és moptartók  
Padozattisztítás

TASKI AERO 8  
Porszívózás

TASKI JM Ultra mikroszálas mop, 25 cm 
moptartó, üvegtisztító mop 
Ablaktisztítás

Takarítóeszközök és gépek

*Ügyeljen a biocid termékek használatánál: Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a termékismertetőt.
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Nővérállomás: 
A lehetséges kockázatok megállapítása: Egyszerre több ápoló és más alkalmazott tartózkodik ezen a területen. Míg az ételtároló 
tartályok használata általában tilos, az italtartóké gyakran engedélyezett. A legnagyobb kockázat, hogy az ápolónők egymást 
fertőzik meg közvetlen érintkezéssel vagy cseppfertőzés útján, illetve a munkaállomások révén közvetett érintéssel terjedő átvitellel. A 
megosztott használatú eszközök (számítógépek, tűzőgépek stb.) átviteli kockázatot jelentenek. 

A kockázat csökkentése érdekében megfontolandó gyakorlatok:

1. A munkaterületeket el kell választani egymástól, vagy más előírásokkal kell biztosítani a szociális távolságtartást az 
alkalmazottak között. Átlátszó műanyag válaszfalak telepíthetők a szomszédos munkaállomások közé és a pult fölé, ezzel is 
korlátozva a kórokozó átvitelének kockázatát.

2. Fokozottan fertőzésveszélyes időszakban a személyzet minden tagja számára ajánlott az arcmaszk viselése.

3. Szappan-, vagy kézfertőtlenítő-adagolókat és mosdókagylókat kell felszerelni, illetve tájékoztató feliratokat kell kihelyezni.

4. Papírzsebkendő-adagolókat és szemeteskukákat kell kihelyezni.

5. Tájékoztató feliratokkal kell jelezni, hogy egy adott területen egyszerre hány ember tartózkodhat.

6. Megfelelő szellőzést kell biztosítani, óránként legalább 6 teljes levegőcserével.
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Személyzeti pihenő, étkező 
Takarítási útmutatók a kulcsfontosságú érintkezési pontok kiegészítő fertőtlenítésével

Kibővített takarítás Takarítás járvány esetén

Suma Café Tabs C2.2  
Kávéfőzőgép tisztító
Adagolás: 1 db 

Suma Café Tabs C2.2  
Kávéfőzőgép tisztító
Adagolás: 1 db

TASKI Jontec 300  
Padozattisztító szer
Adagolás: 0.40%

Suma Bac D10*

Konyhai tisztító- és fertőtlenítőszer
Adagolás: 1.5%

Suma Star D1  
Kézi mosogatószer
Adagolás: 0,6ml/l

Suma Star D1  
Kézi mosogatószer
Adagolás: 0,6ml/l

TASKI Sprint 200 Pur-Eco  
Ablak- és felülettisztító szer
Adagolás: 1% (szórófejes alkalmazás)

Suma Bac D10*

Konyhai tisztító- és fertőtlenítőszer
Adagolás: 1.5%

Suma Café MilkClean C3.1  
Kávéfőzőgép tisztító 
Adagolás: 30ml/l

Suma Café MilkClean C3.1  
Kávéfőzőgép tisztító 
Adagolás: 30ml/l

Suma Nova Pur-Eco L6  
Gépi mosogatószer rövid ciklushoz  
Adagolás: 0.4-2 ml/l

Suma Nova Pur-Eco L6  
Gépi mosogatószer rövid ciklushoz
Adagolás: 0.4-2 ml/l

Suma Grill D9 
Sütő- és grill tisztító 
Adagolás:Használatra kész

Suma Grill D9 
Sütő- és grill tisztító
Adagolás:Használatra kész

Soft Care Wash
Kézmosó szappan
Adagolás: Használatra kész

Soft Care Sensisept 
Fertőtlenítő hatású folyékony szappan 
Adagolás: Használatra kész

Soft Care Med/Des E/Spray 
Kézfertőtlenítő
Adagolás: 3 ml

Soft Care Med/Des E/Spray 
Kézfertőtlenítő 
Adagolás: 3 ml

Suma Bac D10*

Konyhai tisztító- és fertőtlenítőszer
Adagolás: 1.5%

Suma Bac D10*

Konyhai tisztító- és fertőtlenítőszer
Adagolás: 1.5%

Suma Rinse A5
Öblítőszer gépi mosogatáshoz
Adagolás: 0.3-0.5 ml/l

Suma Rinse A5
Öblítőszer gépi mosogatáshoz
Adagolás: 0.3-0.5 ml/l

Kapcsolók Asztallapok

Bútorkilincsek Szemetes 

Adagolók Hűtőszekrény

Székek

Fertőtlenítendő kulcsfontosságú gyakran érintett területek

Az ajánlott fertőtlenítőszerekkel kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a helyi 
értékesítési képviselőjével

*Ügyeljen a biocid termékek használatánál: Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a termékismertetőt.
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A személyzet pihenőszobája és étkezője 
A lehetséges kockázatok megállapítása: Ezeken a területeken a személyzet egyszerre több tagja is tartózkodhat. Ételeket és italokat 
fogyasztanak, így a fertőzés a különféle felületekre nyállal történő átvitele igen nagy. Az alkalmazottak is megfertőzhetik egymást 
közvetlen érintéssel, vagy cseppfertőzéssel, valamint az asztallapok és más közös felületek közötti közvetett átvitellel. A megosztott 
használatú készülékek (mikrohullámú sütő, kávéfőző stb.) is átviteli kockázatot jelentenek.

A kockázat csökkentése érdekében megfontolandó gyakorlatok:

1. A megfelelő szociális távolságtartás biztosítása érdekében korlátozni kell a személyzet azon tagjainak a számát, akik egyszerre 
tartózkodhatnak a bentlakó szobájában. A szomszédos asztalok között átlátszó műanyag válaszfalak telepíthetők a fertőzés 
átviteli kockázatának korlátozása érdekében.

2. Fokozottan fertőzésveszélyes időszakban a személyzet minden tagja számára ajánlott az arcmaszk viselése.

3. Szappan-, vagy kézfertőtlenítő-adagolókat és mosdókagylókat kell felszerelni, illetve tájékoztató feliratokat kell kihelyezni.

4. Papírzsebkendő-adagolókat és szemeteskukákat kell kihelyezni.

5. Tájékoztató feliratokkal kell jelezni, hogy egy adott területen egyszerre hány ember tartózkodhat.

6. Megfelelő szellőzést kell biztosítani, óránként legalább 6 teljes levegőcserével. 

Főzőfülke és a bentlakók bármely étkezési területe
A lehetséges kockázatok megállapítása: A légzőszervi megbetegedéseket okozó vírusokat a személyzet is átviheti a bentlakókra. A 
személyzet egészségi állapotát minden nap ellenőrizni kell, és nem kezelhetnek élelmiszert, illetve nem léphetnek közvetlen kapcsolatba 
a bentlakókkal, ha megbetegednek. Egy nagyobb étkezőben több tucat bentlakó étkezhet egyszerre. A személyzet gyakran a kézmosás 
nélkül mozog a bentlakók között. Az étkezés folyamata növeli a nyálban található vírusok terjedésének kockázatát, különösen az 
azonos asztalnál lévő többi bentlakó és az őket segítő személyzet esetében. A bentlakók által az étkezőkben gyakran érintett, közös 
használatú területek növelhetik a kórokozók terjedésének kockázatát. Az egymással közvetlenül érintkező bentlakók és személyzet 
cseppfertőzéssel vihetik át légúti megbetegedést okozó vírusokat. A maszkviselést és más korlátozó intézkedések alkalmazását adott 
esetben mérlegelni kell.

A kockázat csökkentése érdekében megfontolandó gyakorlatok:

1. A megfelelő szociális távolságtartás biztosítása érdekében korlátozni kell a személyzet azon tagjainak a számát, akik egyszerre 
tartózkodhatnak az étkezőben. A kórokozók átviteli kockázatának csökkentése érdekében fontolóra kell venni a különféle 
akadályok és elválasztók használatát.

2. Az étkezőbe való belépéskor a bentlakóknak és a személyzet tagjainak is kezet kell mosniuk. Azoknak a bentlakóknak, akik nem 
tudnak kezet mosni, a személyzet segítségét kell igénybe venniük.

3. A beteg bentlakók számára az ételt lehetőség szerint a szobáikban kell felszolgálni.

4. Fokozottan fertőzésveszélyes időszakban a személyzet minden tagja számára ajánlott az arcmaszk viselése.

5. Papírzsebkendő-adagolókat és szemeteskukákat kell kihelyezni.

6. Megfelelő szellőzést kell biztosítani, óránként legalább 6 teljes levegőcserével.

7. Fertőtlenítő törlőkendőket (amelyek biztonságosan használhatók) kell kihelyezni a bentlakók, a vendégek és a személyzet 
számára. Az élelmiszerekkel érintkező felületek véletlenszerű megérintése esetén a tisztítókendők használata előnyösebb.

8. Az étkezőket, ideértve a padlókat is, könnyen takaríthatóknak kell lenniük. Ezeken a területeken kerülni kell a szőnyeg 
használatát.

TASKI Ultra törlőkendő / 
TASKISUM egyszer használatos 
törlőkendő  
Az összes felület törlése színkód 
szerint

TASKI UltraPlus mop és nyél 
Magasan lévő, nehezen 
hozzáférhető helyek portörlése

TASKI JM UltraPlus moptartók és 
nyelek
Padozattisztítás

TASKI JM Ultra mikroszálas mopok  
Padozattisztítás

TASKI JM Pro Súroló mopok   
Padló és csempézett felületek 
tisztítása

Takarítóeszközök és gépek
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Konyha 
Takarítási útmutatók a kulcsfontosságú érintkezési pontok kiegészítő fertőtlenítésével

Kibővített takarítás

TASKI Sprint Glass  
Ablak- és felülettisztító szer
Adagolás: Használatra kész

Suma Rinse A5  
Öblítőszer gépi mosogatáshoz
Adagolás: 0.3-0.5 ml/l

Suma Bac D10*  
Konyhai tisztító- és fertőtlenítőszer 
Adagolás: 1.5%

Suma Multi D2  
Általános tisztítószer
Adagolás: 5ml/l

Suma Nova Pur-Eco L6  
Gépi mosogatószer rövid ciklushoz
Adagolás: 0.4-2 ml/l

Suma Star D1 
Kézi mosogatószer 
Adagolás: 0.6 ml/l

Suma Break up D3.5 
Konyhai zsíroldó és padozattisztító szer 
Adagolás: 10ml/l

Suma Grill D9
Sütő- és grilltisztító szer
Adagolás: Használatra kész

Suma Calc DS
Konyhai vízkőoldószer 
Adagolás: 50 ml/l

Soft Care Sensisept  
Fertőtlenítő hatású folyékony szappan  
Adagolás: Használatra kész

Kapcsolók Élelmiszerrel érintkező 
felületek

All Kilincsek ( Ajtó, cabinets) Csapok

Adagolók Szekrénypolcok

Polcok Konyhai eszközök

Fertőtlenítendő kulcsfontosságú gyakran érintett területek

Az ajánlott fertőtlenítőszerekkel kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a helyi 
értékesítési képviselőjével

Takarítás járvány esetén

*Ügyeljen a biocid termékek használatánál: 
Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a 
termékismertetőt.
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Konyha – ételelőkészítő helyiségek 
A lehetséges kockázatok megállapítása: A légzőszervi megbetegedéseket okozó vírusokat a személyzet is átviheti a bentlakókra. A 
személyzet egészségi állapotát minden nap ellenőrizni kell, és nem kezelhetnek élelmiszert, ha megbetegednek. A személyzet tagjainak 
megfelelő egyéni védőeszközöket kell használniuk az élelmiszerszennyezés megelőzése érdekében. A személyzet munkaállomásait 
fizikailag el kell különíteni a többi, a helyiségben dolgozó alkalmazottól.

A kockázat csökkentése érdekében megfontolandó gyakorlatok:

1. A megfelelő szociális távolságtartás biztosítása érdekében korlátozni kell a személyzet azon tagjainak a számát, akik egyszerre 
tartózkodhatnak a konyhában és az ételelőkészítő területeken. A kórokozók átviteli kockázatának csökkentése érdekében 
fontolóra kell venni a különféle akadályok és elválasztók használatát.

2. Fokozottan fertőzésveszélyes időszakban, vagy járvány idején a személyzet minden tagja számára ajánlott az arcmaszk 
viselése.

3. A kézhigiénia feltételeinek (fertőtlenítő hatású kézmosószappan és alkoholos kézfertőtlenítő szer) már rendelkezésre kell állniuk, 
de szükség lehet további adagolók telepítésére is.

4. Papírzsebkendő-adagolókat és szemeteskukákat kell kihelyezni.

5. Megfelelő szellőzést kell biztosítani, óránként legalább 10 teljes levegőcserével.

Suma Lavette (piros, kék, sárga) 
Az összes felület törlése színkód szerint

TASKI Versa Tool 2.0 40cm & TASKI Versa 
eldobható Mop 40cm 
Padozattisztítás

DI Vízlehúzó fehér 40 és DI üvegszálas nyél 
Padozattisztítás

TASKI swingo 455 B  
Padozattisztítás

Takarítóeszközök és gépek
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Iroda
Takarítási útmutatók a kulcsfontosságú érintkezési pontok kiegészítő fertőtlenítésével

Kibővített takarítás Takarítás járvány esetén

TASKI Sprint Glass  
Ablak- és felülettisztító szer  
Adagolás: Használatra kész

Oxivir Excel*  
Felülettisztító- és fertőtlenítő szer
Adagolás: 2%

TASKI Sprint 200 Pur Eco   
Általános felülettisztító szer
Adagolás: 1%

Oxivir Excel*  
Felülettisztító- és fertőtlenítő szer
Adagolás: 2%

Good Sense Breakdown  
Bioaktív szagsemlegesítő  
Adagolás: 1%

TASKI Sprint Med*   
Padozattisztító- és fertőtlenítő
Adagolás: 0,50%

Soft Care Med/Des E/Spray 
Kézfertőtlenítő 
Adagolás: 3 ml

Soft Care Med/Des E/Spray 
Kézfertőtlenítő 
Adagolás: 3 ml

Room Care R4
Faápoló szer
Adagolás: Használatra kész

TASKI Ultra törlőkendő 
/ TASKISUM egyszer 
használatos törlőkendő  
Az összes felület törlése 
színkód szerint

TASKI JM Ultra 
mikroszálas mopok, 
nyelek és moptartók  
Padozattisztítás

TASKI procarpet 30  
Szőnyegtisztítás

TASKI AERO 8  
Porszívózás

TASKI swingo 350 B  
Padozattisztítás

TASKI JM Ultra 
mikroszálas mop, 25 cm 
moptartó, üvegtisztító 
mop 
Ablaktisztítás

TASKI UltraPlus mop 
és nyél 
Magasan lévő, nehezen 
hozzáférhető helyek 
portörlése

Takarítóeszközök és gépek

Kapcsolók Asztalok, székek

Kilincsek Monitor

Adagolók (feltöltve, tisztán, 
jó állapotban) Telefon

Bútorok teteje, fogantyúi Közösen használt tárgyak  
(pl. tűzőgép, stb)

Szemetes Fénymásoló

Lámpakapcsoló

Fertőtlenítendő kulcsfontosságú gyakran érintett területek

Az ajánlott fertőtlenítőszerekkel kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a helyi 
értékesítési képviselőjével

*Ügyeljen a biocid termékek használatánál: Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a termékismertetőt.
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Személyzeti iroda 
A lehetséges kockázatok megállapítása: A személyzet tagjai bizonyos esetekben egymás közvetlen közelében dolgoznak anélkül, 
hogy be tudnák tartani a megfelelő szociális távolságot. Az irodában gyakran érintett felületek (fénymásoló, kávéfőző, ajtók / kilincsek, 
ellátási területek) közös használata során a vírus átterjedhet az egyik emberről a másikra. Ha az ajtók nem automatikusan nyílnak, 
akkor több ember is megérintheti a kilincseket, ezzel beszennyezve a kilincset, vagy a saját kezüket.

A kockázat csökkentése érdekében megfontolandó gyakorlatok:

1. Az irodai alkalmazottak egymástól való fizikai elkülönítése, ideértve a szociális távolságtartást vagy az akadályok használatát is.

2. Kézfertőtlenítőszer-adagolót, illetve a kézhigiéniát előíró feliratokat kell kihelyezni az irodában.

3. A gyakran érintett felületeket, például fénymásológépeket, ajtókat és kilincseket, szemeteskukákákat rendszeresen kell 
fertőtleníteni.

4. Az alkalmazottak által kényelmesen elérhető helyekre papír zsebkendőket kell kihelyezni.

5. Tájékoztató feliratokkal kell jelezni, hogy az irodában egyszerre hány ember tartózkodhat.

6. Fokozottan fertőzésveszélyes időszakban, és a személyzetnek ajánlott módon folyamatosan maszkot kell viselni.

7. Megfelelő szellőzést kell biztosítani, óránként legalább 6 teljes levegőcserével.
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Mosoda 
Takarítási útmutatók a kulcsfontosságú érintkezési pontok kiegészítő fertőtlenítésével

Kibővített takarítás Takarítás járvány esetén

Clax Personril program  
Texilek mosása
Adagolás: az ajánlásnak megfelelően

Clax Personril program  
Texilek mosása
Adagolás: az ajánlásnak megfelelően

TASKI Sprint Glass  
Ablak- és felülettisztító szer
Adagolás: 2%

Oxivir Excel*  
Ablak- és felülettisztító szer
Adagolás: 2%

Clax® DS Desotherm program
Texilek mosása
Adagolás: az ajánlásnak megfelelően

Clax DS Desotherm program   
Texilek mosása
Adagolás: az ajánlásnak megfelelően

Clax Magic Spotters   
Folteltávolítás
Adagolás: Használatra kész

Clax Magic Spotters   
Folteltávolítás
Adagolás: Használatra kész

Clax Bright program  
Texilek mosása
Adagolás: az ajánlásnak megfelelően

Clax Bright program  
Texilek mosása
Adagolás: az ajánlásnak megfelelően

TASKI Sprint 200 Pur-Eco  
Általános felülettisztító szer
Adagolás: 1%

Oxivir Excel* 
Felülettisztító- és fertőtlenítő szer
Adagolás: 2%

Thermal desinfection 
Texilek mosása
Adagolás: Follow local thermal desinfection 
guideline

Thermal desinfection 
Texilek mosása
Adagolás: Follow local thermal desinfection 
guideline

Clax Revoflow OXI program
Texilek mosása
Adagolás: az ajánlásnak megfelelően

Clax Revoflow OXI program
Texilek mosása
Adagolás: az ajánlásnak megfelelően

TASKI Jontec 300
Padozattisztító szer
Adagolás: 0,40%

TASKI Degerm* 
Padozattisztító- és fertőtlenítő
Adagolás: 0,50%

Soft Care Med/Des E/Spray
Kézfertőtlenítő
Adagolás: 3 ml

Soft Care Med/Des E/Spray
Kézfertőtlenítő
Adagolás: 3 ml

Kapcsolók Kézzel érintett területek

Kilincsek Asztallapok

Adagolók (feltöltve, tisztán, 
jó állapotban)

Ruháskocsi - fertőzésgyanú 
esetén minden használat 
után

Polcok 
Mosogép ablaka, teteje 
-fertőzésgyanú esetén a fogó 
minden mosás után

Fertőtlenítendő kulcsfontosságú gyakran érintett területek

Az ajánlott fertőtlenítőszerekkel kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a helyi 
értékesítési képviselőjével

*Ügyeljen a biocid termékek használatánál: Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a termékismertetőt.
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IntelliLinen  
Automata, intelligens 
adagolórendszer (kisebb 
mosodákhoz L5000 
vagy 1550)

Revoflow/SafePack   
Adagolástechnika

TASKI Ultra törlőkendő 
/ TASKISUM egyszer 
használatos törlőkendő  
Az összes felület törlése 
színkód szerint

TASKI UltraPlus mop 
és nyél 
Magasan lévő, nehezen 
hozzáférhető helyek 
portörlése

TASKI JM UltraPlus 
moptartók és nyelek  
Padozattisztítás

TASKI JM Ultra 
mikroszálas mopok   
Padozattisztítás

TASKI JM Pro  
Súroló mopok   
Padló és csempézett 
felületek tisztítása

Takarítóeszközök és gépek

Mosodai feldolgozó terület 
A lehetséges kockázatok megállapítása: Noha nem érkezett jelentés arról, hogy a SARS-CoV-2 vírus szennyezett ruhaneművel került 
volna átvitelre, a fertőzött bentlakók szennyes ruhái és ágyneműje is lehet kórokozóval fertőzött kórokozóval fertőzött. A szennyezett 
ruhaneműt egyéni védőeszközök használatával és más óvintézkedések alkalmazásával kell kezelni úgy, hogy az megakadályozza a 
személyzet megfertőződését a ruhanemű feldolgozása során. A szennyes ágynemű tisztításához javasolt Clax program használata 
megfelelően higiénikussá teszi a textíliát.

A kockázat csökkentése érdekében megfontolandó gyakorlatok:

1. A megfelelő szociális távolságtartás biztosítása érdekében korlátozni kell a személyzet azon tagjainak a számát, akik egyszerre 
tartózkodhatnak a mosodai területen. A kórokozók átviteli kockázatának csökkentése érdekében fontolóra kell venni a különféle 
elválasztók használatát.

2. A levegőnek a tiszta ruhaneműktől a szennyes felé, majd a szabadba kell áramolnia, de további légárammal nem változtatható 
meg ez az irány. Megfelelő szellőzést kell biztosítani óránként legalább 12 teljes levegőcserével.

3. A személyzet számára hozzáférést kell biztosítani a kézmosáshoz és az alkoholos kézfertőtlenítő szerekhez, a mosodai 
feldolgozási területen, de szükség lehet további kézhigiéniai állomások telepítésére.

4. A helyi előírásoknak megfelelően a fokozottan fertőzésveszélyes időszakokban kötelező az egyéni védőeszközök használata a 
szennyes ágynemű kezelése során, különösen azon bentlakók esetében, akik megfertőződtek a COVID-19 vírussal.

5. Papírzsebkendő-adagolókat és a hulladéktárolókat kell kihelyezni.

6. A mosodai szállítókocsikat, a válogatóasztalokat és a feldolgozó berendezéseket rendszeresen fertőtleníteni kell.

7. A nem a mosodán dolgozó alkalmazottakat tilos beengedni a mosodai feldolgozó területre.
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Ágytálmosó, illetve széklet- és egyéb veszélyes hulladékokat  
ártalmatlanító terület 
Takarítási útmutatók a kulcsfontosságú érintkezési pontok kiegészítő fertőtlenítésével

Oxivir Excel* 
Felülettisztító- és fertőtlenítő szer 
Adagolás: 2%

TASKI Sprint Med*   
Padozattisztító- és fertőtlenítő 
Adagolás: 0,50%

Soft Care Med/Des E/Spray 
Kézfertőtlenítő 
Adagolás: 3 ml

Soft Care Fresh
Kézmosó szappan
Adagolás: Használatra kész

Kapcsolók Ágytálmosó-, fertőtlenítő

Kilincsek Szemetesek

Adagolók (feltöltve, tisztán, 
jó állapotban) Ajtó

Mosdók, csaptelepek Szekrények polcai

Fertőtlenítendő kulcsfontosságú gyakran érintett területek

Az ajánlott fertőtlenítőszerekkel kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a helyi 
értékesítési képviselőjével

Takarítóeszközök és gépek

TASKI Ultra törlőkendő / TASKISUM egyszer 
használatos törlőkendő
Az összes felület törlése színkód szerint

TASKI JM Ultra mikroszálas mopok, nyelek és 
moptartók  
Padozattisztítás

TASKI Interior mop & nyél 
Magasan lévő, nehezen hozzáférhető helyek 
portörlése

TASKI swingo 350 B  
Padozattisztítás

Kibővített takarítás

Takarítás járvány esetén

*Ügyeljen a biocid termékek használatánál: 
Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a 
termékismertetőt.
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Ágytálmosó; illetve széklet- és egyéb veszélyes hulladékokat ártalmatlanító terület
A lehetséges kockázatok megállapítása: A SARS-CoV-2 vírust már kimutatták székletben, de a széklet útján történő terjedés még 
nem bizonyított. A széklet bármilyen kezelésénél feltételezhető a lehetséges vírusátvitel. A széklet-orális transzmisszió gyakori bizonyos 
vírus (azaz a norovírusok) esetében, ezért óvintézkedéseket kell tenni a potenciális átterjedés megakadályozására. Előfordulhat, hogy 
a létesítmények a használt ágytálakat először a WC-be vagy más székletkezelő rendszerbe ürítik, mielőtt az ágytálmosóba tennék. 
ágytálmosóba tennék. Az ilyen folyamat több pontja is fertőzésveszélyes. A WC / székletkezelő egység öblítése bioaeroszolokat hozhat 
létre, melynek cseppjei nagyobb területeken szétszóródhatnak szét. 

A kockázat csökkentése érdekében megfontolandó gyakorlatok:

1. A megfelelő szociális távolságtartás biztosítása érdekében korlátozni kell a személyzet azon tagjainak a számát, akik egyszerre 
tartózkodhatnak az ágytálmosó területén. A kórokozók átviteli kockázatának csökkentése érdekében fontolóra kell venni a 
különféle akadályok és elválasztók használatát.

2. A használt ágytálat szállító személyzet nem állhat meg kezet mosni, amikor belép az ágytálmosó területére, de köteles kezet 
mosni akkor, amikor kilép onnan.

3. Ha a létesítmény házirendje szerint a székletet a WC-be, vagy más székletfeldolgozó egységbe kell üríteni, mielőtt az ágytál az 
ágytálmosóba kerül, akkor az ezt végző személyzetnek arcmaszkot, védőruhát és védőszemüveget kell viselnie.

4. A kimosott ágytálakat tilos ugyanazon a területen tárolni, mint a tisztításra váró szennyezetteket.

5. Megfelelő szellőzést kell biztosítani, például óránként legalább 10 teljes levegőcserével úgy, hogy a levegő az ágytálmosótól az 
épületből kifelé áramoljon.

6. A szennyezett hulladéktárolót kezelő személyzet számára megfelelő egyéni védőeszközöket (legalább védőkesztyűt és 
védőköpenyt) kell biztosítani.
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Halottasház és boncterem 
Takarítási útmutatók a kulcsfontosságú érintkezési pontok kiegészítő fertőtlenítésével

Kibővített takarítás Takarítás járvány esetén

TASKI Sani 4 in 1 Plus* 
Fürdőszobai tisztító, fertőtlenítő, vízkőoldó szer
Adagolás: 2%

Oxivir Excel* 
Felülettisztító- és fertőtlenítő szer
Adagolás: 2%

Oxivir Excel* 
Felülettisztító- és fertőtlenítő szer
Adagolás: 2%

Oxivir Excel* 
Felülettisztító- és fertőtlenítő szer
Adagolás: 2%

TASKI Jontec 300   
Padozattisztító szer
Adagolás: 0,40%

TASKI Sprint Med*   
Padozattisztító- és fertőtlenítő 
Adagolás: 0,50%

Soft Care Med/Des E/Spray 
Kézfertőtlenítő 
Adagolás: 3 ml

Soft Care Med/Des E/Spray 
Kézfertőtlenítő 
Adagolás: 3 ml

Soft Care Wash
Kézmosó szappan
Adagolás: Használatra kész

Soft Care Wash
Kézmosó szappan
Adagolás: Használatra kész

Kapcsolók Ágytálmosó-, fertőtlenítő

Kilincsek Papíradagoló

Asztallapok Hűtőrekeszek

Mosdók, csaptelepek Szemetesek 

Fertőtlenítendő kulcsfontosságú gyakran érintett területek

Az ajánlott fertőtlenítőszerekkel kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a helyi 
értékesítési képviselőjével

Takarítóeszközök és gépek

TASKI Ultra törlőkendő / TASKISUM 
egyszer használatos törlőkendő  
Az összes felület törlése színkód szerint

TASKI JM Ultra mikroszálas mopok, nyelek 
és moptartók  
Padozattisztítás

TASKI JM Ultra mikroszálas mop, 25 cm 
moptartó, üvegtisztító mop 
Ablaktisztítás

TASKI UltraPlus mop és nyél 
Magasan lévő, nehezen hozzáférhető helyek 
portörlése

*Ügyeljen a biocid termékek használatánál: Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a termékismertetőt.
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Halottasház és boncterem 
A lehetséges kockázatok megállapítása: Minden LTC létesítménynek szembesülnie kell a bentlakók halálával. A holttestek egy ideig 
továbbra is bizonyos szintű fertőzési kockázatot jelentenek a személyzet számára, ezért tisztelettel kell kezelni őket, ugyanakkor nem 
szabad megfeledkezni arról, hogy potenciális fertőzési kockázatot jelentenek. Az elhunyttal érintkező személyzetnek védőkesztyűt 
és védőköpenyt kell viselnie. Ha az elhunyt környékén folyadék ömlött ki, a takarítási eljárások során szükség lehet arcvédelemre 
(védőszemüveg és arcmaszk). Korlátozni kell a személyzet azon tagjainak számát, akik egyszerre az elhunyt körül tartózkodhatnak. 
A gyakran érintett, közös használatú felületek növelik a kórokozók terjedésének kockázatát. A személyzet számára ajánlott maszkot 
viselni, különösen akkor, ha a szociális távolságtartás szabályai nem tarthatók be. Az elhunyt közelében lévő ruházat és szövetek 
potenciális átviteli kockázatot jelentenek.
A kockázat csökkentése érdekében megfontolandó gyakorlatok:

1. A megfelelő szociális távolságtartás biztosítása érdekében korlátozni kell a személyzet azon tagjainak a számát, akik egyszerre 
tartózkodhatnak a területen. A kórokozók átviteli kockázatának csökkentése érdekében fontolóra kell venni a különféle akadályok 
és elválasztók használatát.

2. Használat után minden berendezést fertőtlenítőszerrel le kell törölni. A személyzet számára (biztonságosan használható) 
fertőtlenítő törlőkendőket kell biztosítani az összes kézzel érintett felület (és a felszerelés) takarításához.

3. A személyzetnek kezet kell mosnia a területre való belépéskor és az onnan való távozás során.
4. Fokozottan fertőzésveszélyes időszakokban a személyzet minden tagja számára ajánlott a maszk viselése.
5. Papírzsebkendő-adagolókat és szemeteskukákat kell kihelyezni.
6. Gondoskodjunk arról, hogy az egyéni védőeszközök és az ilyen, használt védőeszközök tárolói a lehető legközelebb legyenek a 

területhez.
7. Megfelelő szellőzést kell biztosítani, például óránként legalább 6 teljes levegőcserével.
8. A használt törölközők, ruházat és egyéb szövetek a vírus által fertőzöttek lehetnek, ezért azokat megfelelő mosási eljárásokkal kell 

kezelni.
9. Szemfedő / hullazsák használata
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A Diversey Consulting COVID-19 támogató programja 
A Diversey Consulting a Diversey fertőzésmegelőzési szakértőivel szoros együttműködésben kifejlesztett egy teljes COVID-19 
szolgáltatási eszköztárat, amely segít ügyfeleinknek a COVID-19 világjárvány leküzdésében.

Segítünk felkészülni az új normákra, és ügyfeleink működését koronavírus-kompatibilissé tesszük támogató eszközeink 
felhasználásával:

Építés:  Segítünk a biztonsági terv elkészítésében. 
Diversey tanácsadó csoportunk segítségével ügyfeleink képesek lesznek önmagukat és munkatársaikat végigvezetni a 
világjárvány különböző fázisain. Támogatjuk ügyfeleinket a fertőzésmegelőzési operatív eljárások létrehozásában.

Végrehajtás: Átfogó és költséghatékony képzési megoldások a COVID-19 időszakára. 
A fertőzésmegelőzés az emberek, valamint az alkalmazottak és az ügyfelek viselkedésére alapul. Fedezze fel tippjeinket, 
trükkjeinket, kreatív és inspiráló ötleteinket online képzésünk során, ezzel is segítve munkatársait a koronavírus-válság 
kezelésében.

Ellenőrzés: A rendszer állapotáról egyértelmű betekintést kapható az ellenőrzési és megfigyelési eszközökkel. 
Külső fertőzésmegelőzési audit elvégzése céljából a Diversey Consulting képzett tanácsadója ellátogat ügyfeleink 
weboldalaira, és ellenőrzi a COVID-19 utáni világ összes higiéniai szempontját. 
Ellenőrzésünk biztosítékot nyújt arra, hogy ügyfeleink működése felkészült a fertőzés terjedésének megakadályozására. 
A tevékenységek nyomon követése arra ad garanciát, hogy ügyfeleink megfelelnek a készenléti terveikben 
meghatározott értékeknek és eljárásoknak. 

További információkért forduljon a Diversey Consulting helyi  partnerkezelőjéhez.
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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

ECDC (Europe):  
https://www.ecdc.europa.eu/en/coronavirus

CDC (NAM):   
https://www.cdc.gov/pneumonia/
http://www.cdc.gov/coronavirus/mers/index.html

Források a járványok kezelésével, a légzőszervi betegségekre összpontosítva  
(WHO és CDC)
Az alábbiakban további kritikus és támogató információk, valamint a CDC helyi hatóságaira mutató hiperhivatkozások és 
irányelvek találhatók.

Összefoglalás 
A COVID-19 globális világjárvány miatt a tartós ápolási és gondozást nyújtó intézmények újraértékelték a létesítmények higiéniai 
eljárásait, ideértve a közegészségügyi gyakorlatok beépítését a létesítmény tervezésébe és működtetésébe. A tartós ápolást és 
gondozást (LTC) nyújtó létesítmények különös jelentőséggel bírnak a világjárvány idején, mivel a magas kockázati kategóriába 
tartozó idős emberek számára nyújtanak lakást és orvosi ellátást. Előbb-utóbb a COVID-19 is lecseng, de a jelen a dokumentumban 
szereplő útmutatásokat követő létesítmények jól felkészülten fogadják majd a következő világjárványt.
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Notes



A Diversey takarítási módszere a tartós ápolási és gondozási intézményekben |  39

Notes
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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, a dél-karolinai Fort Millben 
található.

További információkért látogasson el a  
www.diversey.com weboldalra, illetve  
kövessen minket a közösségi médiában  
elérhető csatornáinkon.


