
Check SDS for detailed information http://sds.diversey.com

A bentlakók és a munkavállalók védelme magas kockázatú környezetben

Takarítás járvány esetén idősotthonokbanLet’s live!



Környezeti fertőzés-ellenőrzés

A fertőzések megelőzésének és ellenőrzésének magas
színvonala tükrözi az ápolás általános minőségét,
elősegíti a lakosok és családjaik bizalmának
növekedését az ápolás minőségében.

Az alkalmazottak és a lakosok szembesülhetnek a
SARS-CoV-2-vel (új koronavírus), ezért gondoskodni
kell az élet- és munkakörnyezet biztonságáról.

A helyiségenkénti tisztítási és fertőtlenítési eljárások
egyértelmű útmutatást nyújtanak a fertőzések
megelőzésével és az óvintézkedésekkel kapcsolatban a
lakosok és a személyzet védelme és a járvány
kitörésének korlátozása érdekében.



A létesítmény kitörése során megtisztítandó és fertőtleníthető 
kulcsfontosságú területek

BEJÁRATOK

Főbejárat, lobby, 
személyzeti irodák
Staff offices

BENTLAKÓK 
HELYISÉGEI

Nővérállomás
Elkülönítők

NAGY KOCKÁZATÚ 
TERÜLETEK

Nyilvános mosdók
Sluice room
Morgue  

MOSODA KONYHA

Konyha
Személyzeti pihenő
Étkezők

Járvány alatti takarítás: Egy meghatározott

járványkitörés, például egy COVID-19 járvány alatt az

idősotthon magasabb szintű higiéniát alkalmazhat, de

ezt csak néhány hétig, a kitörés befejezéséig kell

követni.

Ezen a szinten a személyi védőeszközök és a jelzések /

kommunikáció jelentős mértékű használatát javasoljuk

a létesítménybe belépő látogatók korlátozása

tekintetében.

Mélytisztítás / újbóli megnyitás: Miután egy

létesítményt vagy annak egy részét ideiglenesen

bezárták vagy a járvány befejeződött, szükség lehet egy

„mélytisztítás” elvégzésére annak biztosítása

érdekében, hogy a létesítmény készen álljon a

visszatérésre a szokásos higiéniai gyakorlatokhoz. Ez a

fajta „mélytisztítás” egyszeri esemény, amikor már nem

állnak fenn aktív fertőzések.

KÖZÖS 
HASZNÁLATÚ 
HELYISÉGEK*

Közös helyiségek
IT szoba
Fitnessz
Szépségszalon

*Fontolja meg a használat korlátozását, és  tegyen további óvintézkedéseket az expozíció 
megakadályozása érdekében
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TAKARÍTÁS ELŐTT
1. Fertőtlenítse a kezét 2. Vegye fel a 

védőeszközöket

Takarítás és fertőtlenítés járványkitöréskor

Létesítmény bejárat / lobby 

TAKARÍTÁS UTÁN

1. Tegye a 
használt 
törlőkendőket a 
szennyestartóba

3.Fertőtlenítse 
a kezét

2. Dobja el a 
használt 
kesztyűket

1. lépés: Takarítás / fertőtlenítés Mivel?**

2. lépés: Gyakran érintett felületek fertőtlenítése

Vegye fel a szükséges védőeszközöket, helyezze ki a figyelmeztető táblát
● Vegye ki a hulladékzsákot, és cserélje ki egy új zsákra. Törölje le a 

tartályt kék törlőkendővel, ha szükséges.
● Tisztítsa meg az összes asztallapot. Dolgozzon az óramutató járásával 

ellentétes irányban, fentről, lefelé.
● Tisztítsa meg a székeket, különös tekintettel a karfákra
● Tisztítsa meg a telefont, billentyűzetet, egeret
● Tisztítsa meg az ivókutakat, adagolókat, kapcsolókat, kilincseket
● Tisztítsa meg a padlót
Töltsön 3 másodpercet a terület felmérésével, mielőtt továbbmegy

Padlótisztító, fertőtlenítő

Általános felülettisztító 
és fertőtlenítő

OXIVIR EXCEL
*Adagolás: 2%
Behatási idő: 5 perc

TASKI Ultra 
Törlőkendő/TASKISUM

Mop, Moptartó és nyél

Ablakok, tükrök Jonmaster Mini 

TASKI DEGERM
*Adagolás: 2%
Behatási idő: 5 perc

Naponta kétszer, 
szennyezettség 

esetén
Milyen gyakran?

Milyen gyakran?
Naponta 

négyszer, 
szennyezettség 

esetén

TASKI Swingo 350B / 
Aero 8

GYAKRAN ÉRINTETT 
FELÜLETEK FERTŐTLENÍTÉSE

Kapcsolók

Kilincsek

Adagolók 
(feltöltve, tisztán, 
jó állapotban)

Asztallapok, 
recepciós pult

Szemetes 
edények

Székkarfák

Telefon

Ajtó

Hívógombok

Liftgombok

OXIVIR EXCEL
*Adagolás: 2%
Behatási idő: 5 perc

OXIVIR EXCEL
*Adagolás: 2%
Behatási idő: 5 perc

Ellenőrizze a termékismertetőt. Részletes információ:https://sds.diversey.com

A biocid termékeket használja mindig körültekintően: 
olvassa el a termékismertetőt és a termék címkéjét.   
*virucid
**Az ábrán látható összes termék csak illusztráció. A 
tényleges termék a helyi elérhetőségtől függően változhat



Létesítmény bejárat és / vagy 

üdvözlőtér

1. Testhőmérséklet ellenőrzés (érintésmentes hőmérővel) 

és/vagy más egészségügyi ellenőrzés a belépés előtt. 

Láthatóan beteg emberek nem léphetnek be.

2. A látogatók fizikai szétválasztása belépés előtt 

(sorompók, terelők).

3. Kézfertőtlenítő adagolók és falitáblák elhelyezése, 

figyelemfelhívás a kézhigiénia betartására. Legjobb egy 

kézmosó biztosítása.

4. Ütemezze a kilincsek, a pult és a tollak fertőtlenítését 

minden X órában. A fertőtlenítőszeres törlőkendőt és a 

kukát helyezzük az ajtóra, ha a felületeket további 

tisztítása-fertőtlenítése szükséges.

5. Papír zsebkendő adagoló elhelyezése a bejáratnál.

6. Jelölés, amely azt jelzi, hogy egy adott időben 

legfeljebb X fő engedhető be a bejáratnál.

7. Megfelelő szellőzés biztosítása, például óránként 

legalább 6 levegőcsere.

8. Maszkviselés javasolt fokozott kockázat idején, vagy ha 

a társadalmi távolságtartás nem biztosított.

Előcsarnok, folyosók

1. Maszkok a látogatók számára a legtöbb 

időszakban. Maszkok a személyzet 

számára fokozott kockázatú 

időszakokban.

2. Szociális távolságtartás a személyzet és a 

bentlakók között egyaránt.

3. Kézfertőtlenítő adagolók és falitáblák 

kihelyezése szabályos közönként.

4. Papírzsebkendő adagolók és szemetesek 

kihelyezése szabályos közönként.

5. Jelölés, amely azt jelzi, hogy egy adott 

időben legfeljebb X fő engedhető be az 

adott térbe

6. Megfelelő szellőzés biztosítása, például 

óránként legalább 6 levegőcsere.

Liftek, lépcsőházak, lépcsőfordulók

1. Maszkok a látogatók számára a legtöbb időszakban. 

Maszkok a személyzet számára fokozott kockázatú 

időszakokban.

2. Szociális távolságtartás a személyzet és a bentlakók 

között egyaránt. Szállítható személyek számának 

korlátozása a liftben.

3. Kézfertőtlenítő- és papírzsebkendő adagolók 

kihelyezése a liften kívül és a lépcsőfordulókban.

4. A lift és a lépcsőház megfelelő szellőztetése kihívást 

jelenthet, mivel sokat megfelelő szellőzés nélkül 

terveztek. Szükség lehet a lift nyitott ajtóval történő 

tartására rendszeres időközönként, hogy lehetővé 

váljon a felvonón belüli levegő hígítása, vagy a liftben 

mindenki számára maszk viselése szükséges. 

Lépcsőházakban a szellőztető rendszerek 

módosíthatók, hogy megfelelő légcserét biztosítsanak.

A kockázat csökkentése érdekében figyelembe veendő gyakorlatok



www.diversey.com
© 2020 Diversey, Inc. All Rights Reserved Check PIS, SDS for detailed information http://sds.diversey.com

Use biocides safely. Always read the label and 
product information before use.
*for viruses
**All products shown are for illustration purpose 
only. Actual product may vary due to local 
availability

TAKARÍTÁS ELŐTT
1. Fertőtlenítse a kezétTakarítás és fertőtlenítés járványkitöréskor

Személyzeti irodák

TAKARÍTÁS UTÁN
. Tegye a 
használt 
törlőkendőket a 
szennyestartóba

3.Fertőtlenítse 
a kezét

2. Dobja el a 
használt 
kesztyűket

1. lépés: Takarítás / fertőtlenítés Mivel?**

Vegye fel a szükséges védőeszközöket, helyezze ki a figyelmeztető táblát
● Tisztitsa meg az összes asztallapot (tisztától a koszos felé haladva) 
● Tisztítsa meg a székeket, különös tekintettel a székkarfákra
● Tisztítsa meg a telefont, egeret, billentyűzetet
● Tisztítsa meg az ivókutakat, kapcsolókat, kilincseket
● Vegye ki a szemeteszsákot. Tisztítsa meg és fertőtlenítse a szemetest, majd

tegyen bele új zsákot
● Söpörje fel a padlót, minden szemetet távolítson el.
● Tisztítsa meg és fertőtlenítse a padlót , majd hagyja megszáradni
● Vizsgálja át a helyiséget, mielőtt eltávolítja a figyelmeztető jeleket

Padlótisztító- és 
fertőtlenítő

Felülettisztító és 
fertőtlenítő

TASKI Ultra 
törlőkendő/TASKISUM

Mop, Moptartó, Nyél

Ablakok Takarítókocsi

TASKI Sprint Med
*Adagoláse: 2%
Behatási idő: 5 perc

Milyen gyakran?

Milyen gyakran?

Gyakran érintett 
felületek fertőtlenítése

Aero 8 porszívó

Kapcsolók

Kilincsek

Szappanadagolók 
(feltöltve, tisztán, 
jó állapotban)

Bútorkilincsek

Szemetesedények

Asztallapok, 
székek

Telefon

Kézzel érintett 
területek: monitor, 
egér, billentyűzet

Lámpakapcsolók

2. lépés: Gyakran érintett felületek fertőtlenítése

Naponta egyszer, 
szennyezettség 

esetén

Négy óránként, 
szennyezettség 

esetén

OXIVIR EXCEL
*Adagolás: 2%
Behatási idő: 5 perc

OXIVIR EXCEL
*Adagolás: 2%
Behatási idő: 5 perc

OXIVIR EXCEL
*Adagolás: 2%
Behatási idő: 5 perc

2. Vegye fel a 
védőeszközöket

Ellenőrizze a termékismertetőt. Részletes információ:https://sds.diversey.com

A biocid termékeket használja mindig körültekintően: 
olvassa el a termékismertetőt és a termék címkéjét.   
*virucid
**Az ábrán látható összes termék csak illusztráció. A 
tényleges termék a helyi elérhetőségtől függően változhat



A lehetséges kockázat megállapítása:  Az alkalmazottak egymás közvetlen közelében dolgozhatnak anélkül, hogy megfelelő 
társadalmi távolságot tudnának tartani. Az irodában általánosan megérintett felületek (fénymásoló, kávéfőző, ajtók / ajtókilincsek, 
ellátási területek) átvihetik a vírusokat emberről emberre. Ha az ajtó (k) nem automatikusan nyitódnak, több alkalmazott megérintheti 
a kilincseket, amelyek szennyezik a kezüket vagy a kilincset.
A kockázat csökkentése érdekében figyelembe veendő gyakorlatok:

1. Az irodai alkalmazottak fizikai szétválasztása, ideértve a társadalmi távolságtartást vagy az akadályok használatát.
2. Figyelemfelhívás a kézhigiénia betartására falitáblákkal, kézfertőtlenítő elhelyezése az irodában.
3. A gyakran megérintett felületek, például a fénymásológépek, ajtók és kilincsek, szemetesek rutinszerű fertőtlenítése.
4. Az alkalmazottak számára kényelmesen elérhető papírzsebkendő elhelyezése.
5. Jelzések, amelyek azt jelzik, hogy legfeljebb X embert engedhetnek be az irodába
6. A személyzet számára a maszk viselése megnövekedett kockázat esetén kötelező, egyébként opcionális.
7. Megfelelő szellőzés biztosítása, például óránként legalább 6 levegőcsere.

A kockázat csökkentése érdekében figyelembe veendő gyakorlatok

Személyzeti irodák
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TAKARÍTÁS ELŐTT
1. Fertőtlenítse a 
kezét

2.Vegye fel a 
védőeszközöket

Takarítás és fertőtlenítés járványkitöréskor

Elkülönítő szoba bentlakóknak

TAKARÍTÁS UTÁN
1. Tegye a 
használt 
törlőkendőket a 
szennyestartóba

3.Fertőtlenítse 
a kezét

2. Dobja el a 
használt 
kesztyűket

1. lépés: Takarítás / fertőtlenítés Mivel?**

2. lépés: Gyakran érintett felületek fertőtlenítése

Karosszékek, 
karfák

Telefon

Klímavezérlés

Kapcsolók

Lámpakapcsoló

TávirányítóAsztallapok

Szobai kiegészítők 
(vízforraló, vasaló, 
hajszárító) 

Kilincsek

Erkélykorlát

ZuhanyfejBútorok fogantyúi

Mosdó

Adagolók 
(feltöltve, tisztán, 
jó állapotban)

Csaptelep

WC ülőke, lehúzó,
csempefal

Padlótisztító- és 
fertőtlenítő

Ablak- és általános 
felülettisztító és fertőtlenítő

*OXIVIR EXCEL 
Adagolás: 2%
Behatási idő: 5 
perc

TASKI Ultra Törlőkendő 
/TASKISUM

Mop, Moptartó és 
nyél

Fürdőszoba 
fertőtlenítés

Jonmaster Mini 

*TASKI SPRINT MED
Adagolás: 2%
Behatási idő: 5 perc

Naponta kétszer / 
szükség esetén

Milyen 
gyakran?

Milyen 
gyakran?

Naponta két 
óránként / 

szükség esetén

Toalettek fertőtlenítése

*TASKI SANI 4 
IN 1 PLUS***
Adagolás: 3%
Behatási idő: 5 
perc

*OXIVIR EXCEL 
Adagolás: 2%
Behatási idő: 5 
perc

Átalános felülettisztító és 
fertőtlenítő

*OXIVIR EXCEL 
Adagolás: 2%
Behatási idő: 5 
perc

Gyakran érintett felületek fertőtlenítése

OXIVIR EXCEL: Adagolás: 2%
Behatási idő: 5 perc

● Vegye fel a szükséges védőeszközöket, helyezze ki a figyelmeztető táblát. Kezdje a hálószobával,
folytassa a mosdóval, a tisztától a piszkos felé haladva.

● Távolítsa el az összes ágyneműt és tegye be szennyestartóba (ha van). Cserélje le friss
ágyneműre, ha van ilyen, vagy csak készítse el az ágyat, és jelentse a szobával kapcsolatos
problémákat.

● Tisztítsa meg a kapcsolót, asztallapokat, székeket, telefont, éjjeliszekrényt, hívógombot /
távvezérlőt, szobai kiegészítőket, klímát, állandó ágyat, ajtógombot.

● Tisztítson meg és fertőtlenítsen minden felületet a fürdőszobában, ideértve a szappan- és
fertőtlenítőadagolókat, tükröket, mosdókat, csaptelepeket, kádat (tistától a koszos felé
haladva). Tisztítsa meg és fertőtlenítse a WC-t, a WC ülőkét, a WC lehúzót. Adagolókat töltse fel.

● Vegye ki a szemeteszacskót. Tisztítsa meg és fertőtlenítse a szemetest és tegyen bele új zacskót.
● Söpörje fel a padlót, távolítson el minden szemetet. Mossa fel és fertőtlenítse a padlót, hagyja

megszáradni.
● Ellenőrizze a szobát, mielőtt távozik.

Ellenőrizze a termékismertetőt. Részletes információ:https://sds.diversey.com

A biocid termékeket használja mindig körültekintően: 
olvassa el a termékismertetőt és a termék címkéjét.   
*virucid
**Az ábrán látható összes termék csak illusztráció. A 
tényleges termék a helyi elérhetőségtől függően változhat



A lehetséges kockázat megállapítása: Azon LTC-létesítményben élő lakók, akik vírusfertőzöttek, valószínűleg szobájukban lesznek 

elkülönítve, ami várhatóan növeli a kórokozó elszivárgását a szobájukban. Ha szobatársuk van, akkor a szobatársat is tegyük karanténba. A 

kézhigiénia nélkül vagy a megfelelő PPE nélkül belépő személyzet, valamint a helyiségbe belépő külső látogatók további káros kockázatokat 

jelentenek a kórokozó terjesztésére maguknak vagy másoknak. A helyiségbe bekerülő bármely anyag vagy kellék lehet a továbbiakban a 

fertőzés forrása.

A kockázat csökkentése érdekében figyelembe veendő gyakorlatok:

1. Korlátozni kell azon alkalmazottak vagy látogatók számát, akik egyszerre tartózkodhatnak a járványos beteg szobájában. A 

szobában tartózkodó személyeknél társadalmi távolságtartást kell alkalmazni.

2. Mindenki, aki belép a helyiségbe, fertőtlenítse a kezét és viselje a megfelelő PPE-t, amely kesztyűt, hosszú ujjú köpenyt, maszkot 

és arcvédőt tartalmaz.

3. Látogatót ne engedjünk a fertőzött lakóhoz.

4. Megfelelő szellőzés biztosítása, például óránként legalább 6 levegőcsere. A levegőben lévő légúti vírusok száma megfelelő 

légcserével csökkenthető.

5. Az összes, a helyiségbe bevitt eszközt (tisztítószereket, mopokat stb.) fertőtleníteni kell, amikor kikerül a helyiségből.

6. Az étkezést ebben az elkülönített szobában biztosítsuk a fertőzött lakó(k)nak.

7. A fürdést segítő személyzetnek szüksége lehet további PPE-re a fröccsenés elleni védelem érdekében.

A kockázat csökkentése érdekében figyelembe veendő gyakorlatok

Lakószobák azok mosdóhelyiségeivel – Elkülönítő szoba
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TAKARÍTÁS ELŐTT
1. Fertőtlenítse a 
kezét

2.Vegye fel a 
védőeszközöketTakarítás és fertőtlenítés járványkitöréskor

Lakószoba haláleset után

TAKARÍTÁS UTÁN
1. Tegye a 
használt 
törlőkendőket a 
szennyestartóba

3.Fertőtlenítse 
a kezét

2. Dobja el a 
használt 
kesztyűket

1. lépés: Takarítás / fertőtlenítés Mivel?**

2. lépés: Gyakran érintett felületek fertőtlenítése

● Kezdés. Ügyeljen a megfelelő a kézhigiénére, húzzon kesztyűt. Vegyen fel további PPE-t
(védőszemüveg). Helyezze a nedves padlóra figyelmeztető táblát a szoba bejáratánál. Távolítsa
el a szemetet és a fertőző hulladékokat. Távolítsa el az összes textíliát és tegye be
szennyestartóba. Az elhunyt személyes tárgyait az ápolószemélyzet távolítsa el. Jelentse a
szobával kapcsolatos problémákat. Portalanítsa a magasabban lévő vízszintes felületeket és
szerelvényeket. Távolítsa el a szemetet a keveset érintett területekről.

● Kezdje el a takarítást a bejáratnál: PPE-tartó, szappan-, fertőtlenítőadagoló, kilincs.
● Folytassa a lakószobával: takarítsa le a lámpa kapcsolóit, sharps containers, asztallapokat,

székeket, telefont, éjjeliszekrényt, hívógombot, távirányítót, ágyat, ágyrácsot.
● Majd folytassa a mosdó helyiségeivel. Vigye fel a tisztítószert a WC-re, tisztítsa meg a kilincset,

kapcsolót, mosdót, kapaszkodót, szappan-, fertőtlenítőadagolót, zuhanyt. Végül tisztítsa meg a
WC ülőkét és WC csészét. Húzza le a kesztyűt, fertőtlenítse a kezét.

● Befejezés. Cserélje ki a mellékhelyiségben papírt és a kézhigiéniai termékeket. Húzzon fel tiszta
ágyneműt. Töltse fel a szappan és kézfertőtlenítő adagolókat. Rendezze el a bútorokat.
Ellenőrizze a helyiséget. Mossa fel a padlót. Vegye le a kesztyűt, fertőtlenítse a kezét.

Karosszékek 
karfái

Telefon

Klíma vezérlés

Kapcsolók

Lámpakapcsoló

Távirányító
Asztallapok

Szobai 
kiegészítők(vízforraló, 
vasaló, hajszárító) 

Kilincsek

Erkélykorlát

ZuhanyfejBútorok fogantyúi

Mosdó

Szappanadagoló 
(tisztán, feltöltve, 
jó állapotban

Csaptelep

WC ülőke, lehúzó, 
csempefal

Padlótisztító- , 
fertőtlenítő

Ablaktisztító – általános 
tisztító és fertőtlenítőszer

OXIVIR EXCEL 
*Adagolás: 2%
Behatási idő: 5 
perc

TASKI Ultra 
törlőkendő/TASKISUM

Mop, moptartó, nyél
Fürdőszoba 
fertőtlenítő

Jonmaster Mini 

TASKI DEGERM 
*Adagolás: 2%
Behatási idő: 5 
perc

Haláleset utánMilyen 
gyakran?

Milyen 
gyakran?

Haláleset után

Toalett fertőtlenítő

*TASKI SANI 4 
IN 1 PLUS***
*Adagolás: 3%
Behatási idő: 5 
perc

OXIVIR EXCEL 
*Adagolás: 2%
Behatási idő: 5 
perc

Általános tisztító- és 
fertőtlenítőszer

OXIVIR EXCEL 
Adagolás: 2%
Behatási idő: 5 
perc

GYAKRAN ÉRINTETT FELÜLET FERTŐTLENÍTŐ

OXIVIR EXCEL *Adagolás: 2%
Behatási idő: 5 perc

Ellenőrizze a termékismertetőt. Részletes információ:https://sds.diversey.com

A biocid termékeket használja mindig körültekintően: 
olvassa el a termékismertetőt és a termék címkéjét.   
*virucid
**Az ábrán látható összes termék csak illusztráció. A 
tényleges termék a helyi elérhetőségtől függően változhat



A lehetséges kockázat megállapítása: Amikor egy lakó elhalálozik, akár COVID-19, akár más okból, a helyiséget fertőtlenítő nagytakarítással kell kitakarítani, hogy 
az új lakó számára higiénikus legyen. Ha más szobatársak vannak a helyiségben, őket a takarítás során ki kell vinni a helyiségből, hogy ne zavarják őket. A 
kézmosás / kézfertőtlenítés nélkül belépő személyzet, kórokozókat hordozó látogatók, valamint a helyiségbe bekerülő eszközök, tárgyak szintén potenciálisan 
kórokozó-átvivők lehetnek. Ezért szükséges az alapos mélytisztítás annak érdekében, hogy a helyiség elérje az elfogadható higiéniai szintet.

A kockázat csökkentése érdekében figyelembe veendő gyakorlatok:
1. Korlátozni kell a személyzet számát, akik a nagytakarítás alatt a szobában tartózkodhatnak
2. A helyiség kiürítése után, ha az elhalálozott lakó COVID-19 fertőzött volt, ajánlott legalább egy órát várni a szoba tisztítása elõtt, kivéve, ha a személyzet 

maszkot visel.
3. Mindenkinek, aki belép a lakóhelyiségbe, előzetesen kezet kell mosnia / fertőtlenítenie és kesztyűt kell viselnie, miközben a szobában takarít.
4. Az elhalálozott lakó személyes tárgyait egy dobozban összegyűjtve a rokonoknak kell átadni. Ha a legkisebb gyanú is fennáll, hogy a tárgyak esetleg 

vírussal szennyezettek, tároljuk 7 napig elzárva az átadás előtt, ne próbáljuk fertőtleníteni.
5. Az ágyneműt és a felületet le kell mosni. Az ágykeretet alaposan fertőtleníteni kell. A szőnyegeket forró vízzel (extrakciós eljárással) vagy gőzzel kell 

kitisztítani.
6. Az összes kézzel érintett felületet meg kell tisztítani és fertőtleníteni, beleértve az ágy körüli területet, a helyiség közös területeit, a fürdőszobát és a 

zuhanyzókat.
7. Ha vannak szobatársak, akkor a szobatársak területeit is meg kell tisztítani és fertőtleníteni, beleértve az ágynemű cseréjét.
8. A falak és a mennyezet nem tartozik a gyakran érintett felületek közé, ezért kevés kockázatot jelentenek, de szükség esetén fertőtleníthetők.
9. A tisztító személyzetnek maszkot kell viselnie, ha a tisztítás során fröccsenés vagy permetezés veszélye áll fenn.
10. Biztosítani kell a megfelelő szellőzést, például óránként legalább 6 levegőcsere.

A kockázat csökkentése érdekében figyelembe veendő gyakorlatok

Lakószoba – Haláleset után
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Use biocides safely. Always read the label and 
product information before use.
*for viruses
**All products shown are for illustration purpose 
only. Actual product may vary due to local 
availability

TAKARÍTÁS ELŐTT
1. Fertőtlenítse a 
kezét

2.Vegye fel a 
védőeszközöketTakarítás és fertőtlenítés járványkitöréskor

Nővér állomás

TAKARÍTÁS UTÁN
1. Tegye a 
használt 
törlőkendőket a 
szennyestartóba

3.Fertőtlenítse 
a kezét

2. Dobja el a 
használt 
kesztyűket

1. lépés: Takarítás / fertőtlenítés Mivel?**

2. lépés: Gyakran érintett felületek fertőtlenítése

Vegye fel a szükséges védőeszközöket, helyezze ki a figyelmeztető táblát. 
● Tisztítsa meg és fertőtlenítse az összes munkafelületet, beleértve a 

mosogatókat és csapokat is (tisztától a piszkos felé haladva)
● Tisztítsa meg és fertőtlenítse az adagolókat, kapcsolókat, szekrényajtó 

fogantyúkat, asztallapot, munkaállomást, PC-t / laptopot, billentyűzetet, 
nyomtatót, székeket, ablakot, telefont

● Vegye ki a szemeteszsákot. Tisztítsa meg és fertőtlenítse a 
hulladéktárolót, és tegyen bele új zsákot. 

● Söpörje le a padlót és távolítsa el az összes hulladékot.
● Tisztítsa meg és fertőtlenítse a padlót, és hagyja megszáradni.
● A figyelmeztető jel eltávolítása előtt ellenőrizze a helyiséget.

Padló tisztítás és 
fertőtlenítés

Felület tisztítás és 
fertőtlenítés

OXIVIR EXCEL 
Adagolás: 2%
Behatási idő: 5 
perc

TASKI Ultra 
Törlőkendő/TASKISUM

Mop, Moptartó és nyél

OXIVIR EXCEL 
Adagolás: 2%
Behatási idő: 5 
perc

Kétszer naponta / 
igény esetén

Milyen 
gyakran?

Milyen 
gyakran?

IT eszközöket 4 
óránként, telefont 
minden használat után. 

Mosdó / csaptelep 
fertőtlenítés

OXIVIR EXCEL 
Adagolás: 2%
Behatási idő: 5 
perc

Kapcsolók

Telefon

Szekrényajtó 
fogantyúk

Szappanadagoló 
(tisztán, feltöltve, 
jó állapotban)

Mosdó, csap

Képernyő, 
billentyűzet, 
egér, 

Szemetesedény

Asztallap

Jonmaster Mini 

GYAKRAN ÉRINTETT FELÜLETEK FERTŐTLENÍTÉSE

OXIVIR EXCEL *
Adagolás: 2%
Behatási idő: 5 perc

Székek

Ellenőrizze a termékismertetőt. Részletes információ:https://sds.diversey.com

A biocid termékeket használja mindig körültekintően: 
olvassa el a termékismertetőt és a termék címkéjét.   
*virucid
**Az ábrán látható összes termék csak illusztráció. A 
tényleges termék a helyi elérhetőségtől függően változhat



A lehetséges kockázat megállapítása: Egyszerre több ápoló és más személyzet tartózkodik ezen a 
területen. Míg az élelmiszer tárolása általában tilos, az italtárolás általában megengedett. A fő kockázat, 
hogy a személyzet fertőzheti egymást közvetlenül vagy cseppfertőzés útján, illetve a nővérpultban közösen 
használt eszközök (számítógépek, tűzőgépek stb.) a vírusterjedés veszélyét jelentik.

A kockázat csökkentése érdekében figyelembe veendő gyakorlatok:

1. A személyzet szociális távolságtartását biztosítsuk. Átlátszó műanyag elválasztók beszerelése a 
munkaállomások és a pult felett a kórokozók terjedését megakadályozása érdekében.

2. Megnövekedett kockázatú időszak alatt a személyzet viseljen maszkot.
3. Kézmosók, kézfertőtlenítő adagolók kihelyezése, falitáblák a helyes kézhigiénéről.
4. Papír zsebkendő adagolók és szemetesek biztosítása.
5. Jelzések, amelyek jelzik, hogy egy adott területen egyszerre legfeljebb X ember trtózkodása

megengedett.
6. Biztosítani kell a megfelelő szellőzést, például óránként legalább 6 levegőcsere.

A kockázat csökkentése érdekében figyelembe veendő gyakorlatok

Nővérállomás
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Use biocides safely. Always read the label and 
product information before use.
*for viruses
**All products shown are for illustration purpose 
only. Actual product may vary due to local 
availability

TAKARÍTÁS ELŐTT
1. Fertőtlenítse a 
kezét

2.Vegye fel a 
védőeszközöket

Takarítás és fertőtlenítés járványkitöréskor

Nyilvános mosdók

TAKARÍTÁS UTÁN
1. Tegye a 
használt 
törlőkendőket a 
szennyestartóba

3.Fertőtlenítse 
a kezét

2. Dobja el a 
használt 
kesztyűket

1. lépés: Takarítás / fertőtlenítés Mivel?**

2. lépés: Gyakran érintett felületek fertőtlenítése

Vegye fel a szükséges védőeszközöket, helyezze ki a figyelmeztető táblát.
● Tisztítsa meg és fertőtlenítse a tükröt, mosdókat és a csapokat (tisztától a piszkos

felé haladva)
● Tisztítsa meg és fertőtlenítse az adagolókat, kapcsolókat, kilincseket
● Tisztítsa meg és fertőtlenítse a WC-ket, a WC-ülőkét, lehúzót
● Tisztítsa meg és fertőtlenítse a piszoárokat, a csempefalat és a lehúzót
● Vegye ki a szemeteszsákot. Tisztítsa meg és fertőtlenítse a hulladéktárolót, és

tegyen bele új zsákot.
● Söpörje le a padlót és távolítsa el az összes hulladékot
● Tisztítsa meg és fertőtlenítse a padlót, és hagyja megszáradni
● A figyelmeztető jel eltávolítása előtt ellenőrizze a helyiséget.

Ablak és általános 
felülettisztítás

OXIVIR EXCEL 
*Adagolás: 2%
Behatási idő: 5 
perc

TASKI Ultra 
Törlőkendő/TASKISUM

Mop, moptartó és nyélMosdó tisztítás és 
fertőtlenítés

Jonmaster Mini 

Kétszer naponta / 
igény esetén

Milyen 
gyakran?

Milyen 
gyakran?

Kétóránként / 
igény esetén

Toalett tisztítás

TASKI SANI 4 IN 
1 PLUS***
*Adagolás: 3%
Behatási idő: 5 
perc

OXIVIR EXCEL 
*Adagolás: 
2%
Behatási idő: 
5 perc

GYAKRAN ÉRINTETT 
FELÜLETEK

OXIVIR EXCEL 
*Adagolás: 2%
Behatási idő: 5 
perc

Adagolók 
(feltöltve, tisztán, 
jó állapotban)

Kapcsolók

Mosdók, 
csaptelepek

Kilincsek

WC-ülőke, 
csempefal, 
lehúzó

Kézzel érintett felületek, 
pl. papíradagoló

Hulladéktároló

Ellenőrizze a termékismertetőt. Részletes információ:https://sds.diversey.com

A biocid termékeket használja mindig körültekintően: 
olvassa el a termékismertetőt és a termék címkéjét.   
*virucid
**Az ábrán látható összes termék csak illusztráció. A 
tényleges termék a helyi elérhetőségtől függően változhat



A lehetséges kockázat megállapítása: Minden látogató és a lakók családtagjai valószínűleg a nyilvános vécéket használják látogatásuk során. A 
látogatók egészségének értékelését a létesítménybe való belépés előtt kell elvégezni. A személyzet és a látogatók kontaktusba kerülnek, így 
lehetőségeket teremtenek a kórokozók terjedésére. Előfordulhat, hogy a mellékhelyiség ajtainak nincs automatikus nyitója, arra kényszerítve az 
embereket, hogy ugyanazokat a felületeket (kilincset) érintsék meg. A mosdók nem kínálnak lehetőséget a kézhigiénére, illetve a WC-ülés vagy 
más érintkezési felületek fertőtlenítésére. A mosdók használatakor a víz szétfröccsenhet. A mosdók túl közel helyezkedhetnek el, figyelmen kívül 
hagyva a társadalmi távolságtartásra vonatkozó ajánlásokat. A személyzet használhatja a látogatói mellékhelyiséget, ezáltal további lehetőségeket 
teremtve a kórokozók átadására..

A kockázat csökkentése érdekében figyelembe veendő gyakorlatok:

1. Maszkot biztosítani kell a látogatók számára, fokozott kockázatú időszakokban kötelezővé kell tenni.
2. A mosdókat úgy kell átalakítani, hogy lehetővé váljon a társadalmi távolságtartás. Ha ez nem lehetséges, táblák segítségével korlátozható 

a mosdóban levő emberek száma egy időben.
3. A WC-használat természeténél fogva olyan tevékenység, amelynek során nagy a kockázata a kéz  vizelettel és széklettel való 

szennyezése. A kézfertőtlenítőket és a wc-ülőke fertőtlenítésére alkalmas tisztító- és fertőtlenítőszereket is a mosdón belül helyezzük el.
4. Az ajtók átalakítása, hogy kézhasználat nélkül használható legyen (automatika, Z nyílás).
5. Kézfertőtlenítő adagoló legyen a mosdó mellett elérhető.
6. Papírtörlő és szemetesek kihelyezése.
7. Megfelelő szellőzés biztosítása, például óránként legalább 9 levegőcsere. A fokozott levegőcsere további előnye lesz a szagtalanítás.
8. A mosdók tisztítási gyakoriságának a napi felhasználások számán és a létesítmény kockázati toleranciáján kell alapulnia.

A kockázat csökkentése érdekében figyelembe veendő gyakorlatok

Nyilvános mosdók / toalettek
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Use biocides safely. Always read the label and 
product information before use.
*for viruses
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TAKARÍTÁS ELŐTT
1. Fertőtlenítse a 
kezét

2.Vegye fel a 
védőeszközöketTakarítás és fertőtlenítés járványkitöréskor

Ágytálmosó

TAKARÍTÁS UTÁN
1. Tegye a 
használt 
törlőkendőket a 
szennyestartóba

3.Fertőtlenítse 
a kezét

2. Dobja el a 
használt 
kesztyűket

1. lépés: Takarítás / fertőtlenítés Mivel?**

2. lépés: Gyakran érintett felületek fertőtlenítése

Naponta kétszer / 
igény esetén

Milyen 
gyakran?

Milyen 
gyakran?

Minden használat 
után

● Vegye fel a szükséges védőeszközöket, helyezze ki a figyelmeztető táblát
● Tisztítsa meg és fertőtlenítse az összes munkafelületet, beleértve a 

mosogatókat és csapokat is (tisztától a piszkos felé haladva, fentről 
lefelé) 

● Tisztítsa meg és fertőtlenítse az adagolókat, kapcsolókat, kilincseket
● Tisztítsa meg és fertőtlenítse az ágytálmosókat
● Vegye ki a szemeteszsákot. Tisztítsa meg és fertőtlenítse a 

hulladéktárolót, és tegyen bele új zsákot. 
● Söpörje le a padlót és távolítsa el az összes hulladékot
● Tisztítsa meg és fertőtlenítse a padlót, és hagyja megszáradni
● A figyelmeztető jel eltávolítása előtt ellenőrizze a helyiséget.

TASKI Ultra 
Törlőkendő/TASKISUM

Mop, moptartó, nyél

Kapcsolók

Munkafelületek

Kilincsek

Bútorok 
fogantyúi

Adagolók 
(feltöltve, tisztán, 
jó állapotban)

Mosdók, csapok

Padlótisztítás -
fertőtlnítés

TASKI SPRINT MED
*Adagolás: 2%
Behatási idő: 5 perc

Felületfertőtlenítés

OXIVIR EXCEL 
*Adagolás: 2%
Behatási idő: 5 
perc

Szemetes

Jonmaster Mini 

GYAKRAN ÉRINTETT FELÜLETEK FERTŐTLENÍTÉSE

OXIVIR EXCEL *Adagolás: 2%
Behatási idő: 5 perc

Ágytálmosó

Szekrények 
polcai

Ajtó

Ágytál tisztítás

Suma Med 
Super Plus 

Ellenőrizze a termékismertetőt. Részletes információ:https://sds.diversey.com

A biocid termékeket használja mindig körültekintően: 
olvassa el a termékismertetőt és a termék címkéjét.   
*virucid
**Az ábrán látható összes termék csak illusztráció. A 
tényleges termék a helyi elérhetőségtől függően változhat



A lehetséges kockázat megállapítása: A SARS-CoV-2 esetében detektálták a vírust a székletben, de a székletből való 
átterjedés nem bizonyított. A széklet bármilyen kezelésénél feltételezhető, hogy a vírus átterjedhet. Széklet-orális transzmisszió 
gyakori bizonyos vírusoknál (pl norovírusoknál), ezért óvintézkedéseket kell tenni a potenciális terjedési út megakadályozására. 
Előfordulhat, hogy a létesítmények az ágytálat kiürítik a WC-be vagy más ürülékbe, mielőtt az ágytálat a mosóegységbe 
helyezik. Az expozíció ennek a folyamatnak több pontján fordulhat elő. A WC-vel / ürülékkel végzett öblítés bioaeroszolokat
hozhat létre, így a cseppek szétszóródnak nagyobb területeken.

A kockázat csökkentése érdekében figyelembe veendő 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.

A kockázat csökkentése érdekében figyelembe veendő gyakorlatok

Ágytálmosó
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TAKARÍTÁS ELŐTT
1. Fertőtlenítse a 
kezét

2.Vegye fel a 
védőeszközöketTakarítás és fertőtlenítés járványkitöréskor

Halottasház és boncterem

TAKARÍTÁS UTÁN
1. Tegye a használt 
törlőkendőket a 
szennyestartóba

3.Fertőtlenítse a 
kezét

2. Dobja el a 
használt 
kesztyűket

1. lépés: Takarítás / fertőtlenítés Mivel?**

2. lépés: Gyakran érintett felületek fertőtlenítése

● Vegye fel a szükséges védőeszközöket, helyezze ki a figyelmeztető táblát
● Tisztítsa meg és fertőtlenítse az összes munkafelületet, beleértve a 

mosogatókat és csapokat is (tisztától a piszkos felé haladva) 
● Tisztítsa meg és fertőtlenítse a betegszállító kocsit és a hűtőrekeszeket
● Tisztítsa meg és fertőtlenítse az adagolókat, kapcsolókat, kilincseket
● Vegye ki a szemeteszsákot. Tisztítsa meg és fertőtlenítse a 

hulladéktárolót, és tegyen bele új zsákot. 
● Söpörje le a padlót és távolítsa el az összes hulladékot
● Tisztítsa meg és fertőtlenítse a padlót és hagyja megszáradni
● A figyelmeztető jel eltávolítása előtt ellenőrizze a helyiséget.

Kapcsolók

Asztal

Kilincsek

Szappanadagolók 
(feltöltve, tisztán, 
jó állapotban)

Mosdók, csapok

Padlótisztítás és 
fertőtlenítés

TASKI SPRINT 
MED
*Adagolás: 2%
Behatási idő: 5 
perc

Naponta kétszer / 
igény esetén

Milyen 
gyakran?

Milyen 
gyakran?

Minden használat 
után

Papíradagolók 
(feltöltve, tisztán, 
jó állapotban)

TASKI Ultra 
törlőkendő/TASKISUM

Mop, moptartó, nyél

Jonmaster Mini 

Kézzel 
érintett 
felületek

Felülettisztítás és 
fertőtlenítés

Mosdó, csaptelep 
fertőtlenítés

OXIVIR EXCEL 
*Adagolás: 
2%
Behatási idő: 
5 perc

OXIVIR EXCEL 
*Adagolás: 
2%
Behatási idő: 
5 perc

GYAKRAN ÉRINTETT FELÜLETEK FERTŐTLENÍTÉSE

OXIVIR EXCEL 
*Adagolás: 2%
Behatási idő: 5 perc

Hűtőrekeszek

Ellenőrizze a termékismertetőt. Részletes információ:https://sds.diversey.com

A biocid termékeket használja mindig körültekintően: 
olvassa el a termékismertetőt és a termék címkéjét.   
*virucid
**Az ábrán látható összes termék csak illusztráció. A 
tényleges termék a helyi elérhetőségtől függően változhat



A lehetséges kockázat 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 figyelembe veendő 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 kéz érintkezési 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

A kockázat csökkentése érdekében figyelembe veendő gyakorlatok

Halottasház és boncterem
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TAKARÍTÁS ELŐTT
1. Fertőtlenítse a 
kezét

2.Vegye fel a 
védőeszközöketTakarítás és fertőtlenítés járványkitöréskor

Konyha
1. lépés: Takarítás / fertőtlenítés Mivel?**

2. lépés: Gyakran érintett felületek fertőtlenítése

Vegye fel a szükséges védőeszközöket, helyezze ki a figyelmeztető táblát
● Vegye ki a szemeteszsákot. Tisztítsa meg és fertőtlenítse a hulladéktárolót 

kék törlőkendővel, és tegyen bele új zsákot. 
● Tisztítsa meg az összes élelmiszerrel érintkező felületet. Dolgozzon az 

óramutató járásával ellenkező irányban, fentről lefelé haladva.
● Öblítse le az összes felületet, amely fertőtlenítve volt.
● Tisztítsa meg a szekrények polcait, a páraelszívót
● Tisztítsa meg és fertőtlenítse az adagolókat, kapcsolókat, kilincseket
● Tisztítsa meg a padlót
● Távolítsa el a figyelmeztető táblát.
Távozás előtt töltsön 3 másodpercet a helyiség ellenőrzésével.

Suma Lavette kendő

Mop

Konyhai tisztítás és 
fertőtlenítés

Taski Versa Plus

Naponta kétszer, 
igény esetén

Milyen 
gyakran?

Milyen 
gyakran?

Óránként és 
igény esetén

Rövid ciklusú gépi 
mosogatás

Sütő- és grill tisztítás

SUMA Nova Pur-
Eco L6
Adagolás: 0.4-2 ml/l

TAKARÍTÁS UTÁN
1. Tegye a 
használt 
törlőkendőket a 
szennyestartób
a

3.Fertőtleníts
e a kezét

2. Dobja el a 
használt 
kesztyűket

Kilincsek

Kapcsolók

Adagolók (feltöltve, 
tisztán, jó állapotban)

Élelmiszerrel 
érintkező felületek

Kézzel érintett 
felületek

Csapok

Konyhai 
eszközök

SUMA Grill D9
Adagolás: 100%

SUMA BAC D10
Adagolás: 1.5%
Behatási idő: 5 perc

GYAKRAN ÉRINTETT FELÜLETEK 
FERTŐTLENÍTÉSE

SUMA BAC D10
Adagolás: 1.5%
Behatási idő: 5 perc

Általános tisztítás

SUMA Multi D2
Adagolás: 5 ml

Ablakok

TASKI Sprint Glass
Adagolás: RTU

Kézi mosogatás

SUMA STAR D1
Adagolás: 0.6 ml/l

Gépi öblítés

SUMA Rinse 5
Adagolás:0.3-0.5 
ml/l

Konyhai zsíroldás és 
padlótisztítás

SUMA Break Up
D3.5
Adagolás:10ml/l

Szekrények polcai

Ellenőrizze a termékismertetőt. Részletes információ:https://sds.diversey.com

A biocid termékeket használja mindig körültekintően: 
olvassa el a termékismertetőt és a termék címkéjét.   
*virucid
**Az ábrán látható összes termék csak illusztráció. A 
tényleges termék a helyi elérhetőségtől függően változhat



A lehetséges kockázat megállapítása: A SARS-CoV-2 esetében nem bizonyított, hogy a vírus átterjed az élelem révén, de a 
légzőszervi vírusokat az élelmiszer-készítéssel foglalkozó személyzet eljuttathatja az ételbe az előállítás során. 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 figyelembe veendő 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 (kézmosó- és alkoholos kézfertőtlenítő szer és alkoholos kézmosás) 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.

A kockázat csökkentése érdekében figyelembe veendő gyakorlatok

Konyha – Élelmiszer előkészítő helyiségek
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TAKARÍTÁS ELŐTT
1. Fertőtlenítse a 
kezét

2.Vegye fel a 
védőeszközöketTakarítás és fertőtlenítés járványkitöréskor

Étkezők

TAKARÍTÁS UTÁN
1. Tegye a 
használt 
törlőkendőket a 
szennyestartóba

3.Fertőtlenítse 
a kezét

2. Dobja el a 
használt 
kesztyűket

1. lépés: Takarítás / fertőtlenítés Mivel?**

2. lépés: Gyakran érintett felületek fertőtlenítése

• Vegye fel a szükséges védőeszközöket, helyezze ki a figyelmeztető táblát
• Vegye ki a szemeteszsákot. Tisztítsa meg és fertőtlenítse a

hulladéktárolót kék törlőkendővel, és tegyen bele új zsákot
• Tisztítsa meg az összes élelmiszerrel érintkező felületet. Dolgozzon az

óramutató járásával ellenkező irányban, fentről lefelé haladva.
• Öblítse le az összes felületet, amely fertőtlenítve volt.
• Tisztítsa meg a szekrények polcait
• Tisztítsa meg és fertőtlenítse az adagolókat, kapcsolókat, kilincseket
• Tisztítsa meg a padlót, hagyja megszáradni.
• Távozás előtt töltsön 3 másodpercet a helyiség ellenőrzésével, távolítsa

el a figyelmeztető táblát.

Padlótisztítás és 
fertőtlenítés

Suma Lavette KendőKonyhai tisztítás és 
fertőtlenítés

SUMA BAC D10
*Adagolás: 1.5%
Behatási idő: 5 
perc

Naponta kétszer, 
igény esetén

Milyen 
gyakran?

Milyen 
gyakran?

Négyóránként, 
igény esetén

SUMA BAC D10
*Adagolás: 1.5%
Behatási idő: 5 
perc

Minden kilincs

Adagolók (feltöltve, tisztán, jó 
állapotban)

Kapcsolók

Tálcák

Szemetesek

GYAKRAN ÉRINTETT 
FELÜLETEK 
FERTŐTLENÍTÉSE

SUMA BAC D10
Adagolás: 1.5%
Behatási idő: 5 
perc

Taski Versa Plus

Mop

Székek

Asztallapok

Ellenőrizze a termékismertetőt. Részletes információ:https://sds.diversey.com

A biocid termékeket használja mindig körültekintően: 
olvassa el a termékismertetőt és a termék címkéjét.   
*virucid
**Az ábrán látható összes termék csak illusztráció. A 
tényleges termék a helyi elérhetőségtől függően 
változhat



A lehetséges kockázat 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 figyelembe veendő 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.

A kockázat csökkentése érdekében figyelembe veendő gyakorlatok

Étkező
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TAKARÍTÁS ELŐTT
1. Fertőtlenítse a 
kezét

2.Vegye fel a 
védőeszközöketTakarítás és fertőtlenítés járványkitöréskor

Személyzeti pihenő

TAKARÍTÁS UTÁN
1. Tegye a 
használt 
törlőkendőket a 
szennyestartóba

3.Fertőtlenítse 
a kezét

2. Dobja el a 
használt 
kesztyűket

1. lépés: Takarítás / fertőtlenítés Mivel?**

2. lépés: Gyakran érintett felületek fertőtlenítése

Vegye fel a szükséges védőeszközöket, helyezze ki a figyelmeztető táblát
● Vegye ki a szemeteszsákot. Tisztítsa meg és fertőtlenítse a 

hulladéktárolót kék törlőkendővel, és tegyen bele új zsákot
● Tisztítsa meg az összes élelmiszerrel érintkező felületet. Dolgozzon az 

óramutató járásával ellenkező irányban, fentről lefelé haladva. 
● Tisztítsa meg a szekrények polcait
● Tisztítsa meg a szappanadagolót
● Tisztítsa meg az adagolókat, kapcsolókat, kilincseket
● Tisztítsa meg a padlót
● Távozás előtt töltsön 3 másodpercet a helyiség ellenőrzésével, távolítsa 

el a figyelmeztető táblát

Padlótisztítás és fertőtlenítés

Kézi mosogatás

SUMA STAR D1
Adagolás: 0.6 ml/l

Suma Lavette Kendők

Mop

Konyhai tisztítás és 
fertőtlenítés

SUMA BAC D10
Adagolás: 1.5%
Behatási idő: 5 
perc

Kétszer naponta, 
igény esetén 

Milyen 
gyakran?

Milyen 
gyakran?

Óránként és 
igény esetén

Sütő- és grilltisztítás

SUMA Grill D9
Adagolás: 100%

SUMA BAC D10
Adagolás: 1.5%
Behatási idő: 5 
perc

GYAKRAN ÉRINTETT 
FELÜLETEK FERTŐTLENÍTÉSE

SUMA BAC D10
*Adagolás: 1.5%
Behatási idő: 5 
perc

Hűtő

Minden kilincs

Adagolók (feltöltve, tisztán, jó 
állapotban)

Kapcsolók

Tálcák

Szemetes

Székek

Taski Versa Plus

Rövid ciklusú gépi 
mosogatás

SUMA Nova Pur-
Eco L6
Adagolás: 0.4-2 
ml/l

Gépi öblítés

SUMA Rinse 5
Adagolás:0.3-0.5 
ml/l

Asztallapok

Ellenőrizze a termékismertetőt. Részletes információ:https://sds.diversey.com

A biocid termékeket használja mindig 
körültekintően: olvassa el a termékismertetőt és a 
termék címkéjét.   *virucid
**Az ábrán látható összes termék csak illusztráció. A 
tényleges termék a helyi elérhetőségtől függően 
változhat



A lehetséges kockázat 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 figyelembe veendő 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

A kockázat csökkentése érdekében figyelembe veendő gyakorlatok

Személyzeti pihenő
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TAKARÍTÁS ELŐTT
1. Fertőtlenítse a 
kezét

2.Vegye fel a 
védőeszközöketTakarítás és fertőtlenítés járványkitöréskor

Mosoda

TAKARÍTÁS UTÁN
1. Tegye a 
használt 
törlőkendőket a 
szennyestartóba

3.Fertőtlenítse 
a kezét

2. Dobja el a 
használt 
kesztyűket

1. lépés: Takarítás / fertőtlenítés Mivel?**

2. lépés: Gyakran érintett felületek fertőtlenítése

Naponta kétszer, 
igény esetén

Milyen 
gyakran?

Milyen 
gyakran?

Négyóránként, 
igény esetén

Padlótisztítás és 
fertőtlenítés

Felület tisztítás és 
fertőtlenítés

OXIVIR EXCEL
*Adagolás: 2%
Behatási idő: 5 
perc

TASKI DEGERM
*Adagolás: 2%
Behatási idő: 5 
perc

Vegye fel a szükséges védőeszközöket, helyezze ki a figyelmeztető táblát
● Vegye ki a szemeteszsákot. Tisztítsa meg és fertőtlenítse a 

hulladéktárolót kék törlőkendővel, és tegyen bele új zsákot. 
● Tisztítsa meg az összes felületet. Dolgozzon az óramutató járásával 

ellenkező irányban, fentről lefelé haladva. Tisztítsa meg a szekrények 
polcait

● Tisztítsa meg és fertőtlenítse az adagolókat, kapcsolókat, kilincseket
● Tisztítsa meg a padlót, hagyja megszáradni.
● Távozás előtt töltsön 3 másodpercet a helyiség ellenőrzésével, távolítsa 

el a figyelmeztető táblát

TASKI Ultra Kendő 
/TASKISUM

Mop, moptartó, nyél

Jonmaster Mini 
GYAKRAN ÉRINTETT 
FELÜLETEK 
FERTŐTLENÍTÉSE

OXIVIR EXCEL 
*Adagolás: 2%
Behatási idő: 5 
perc

Asztallapok

Ruháskocsik

Mosógép 
felülete

Kapcsolók

Kilincsek
Adagolók 
(feltöltve, tisztán, 
jó állapotban)

Polcok

Ellenőrizze a termékismertetőt. Részletes információ:https://sds.diversey.com

A biocid termékeket használja mindig körültekintően: 
olvassa el a termékismertetőt és a termék címkéjét.   
*virucid
**Az ábrán látható összes termék csak illusztráció. A 
tényleges termék a helyi elérhetőségtől függően 
változhat
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TAKARÍTÁS ELŐTT
1. Fertőtlenítse a 
kezét

2.Vegye fel a 
védőeszközöket

Takarítás és fertőtlenítés járványkitöréskor

Mosási folyamat

TAKARÍTÁS UTÁN
1. Tegye a 
használt 
törlőkendőket a 
szennyestartóba

3.Fertőtlenítse 
a kezét

2. Dobja el a 
használt 
kesztyűket

1. lépés:A textília összegyűjtése és mosása
Mivel?

2. lépés: Mosógép kiürítése / szárítás

Program 1: Kemotermikus fertőtlenítés

Clax DS Desotherm
Enzimatikus, foszfátmentes mosópor / fertőtlenítő hatású.
Minden fajta textíliához.

Az EN 14476 szabvány alapján virucid
Az RKI AB jegyzék elérhető.

Clax Bright
Nagy hatékonyságú fehérítő / fertőtlenítő adalék alacsony 
hőmérsékletű mosáshoz. Mosószerrel együtt használja.

Az EN 14476 szabvány alapján virucid.

Program 2: Kemotermikus fertőtlenítés

Clax Personril
Nagy hatékonyságú fehérítő / fertőtlenítő adalék közepes 
hőmérsékletű mosáshoz. Mosószerrel együtt használja.

Az EN 14476 szabvány alapján virucid
Az RKI AB jegyzék elérhető.

Program 3: Kemotermikus fertőtlenítés

Clax Revoflow OXI
Nagy hatékonyságú fehérítő / fertőtlenítő adalék közepes 
hőmérsékletű mosáshoz. Clax Revoflow mosószerrel együtt 
használja.

Az EN 14476 szabvány alapján virucid
Az RKI AB jegyzék elérhető. 

Program 4: Kemotermikus fertőtlenítés

Összegyűjtés
Gyűjtse össze a textíliát a használat területéről. 
Gyűjtse külön zsákba/kocsiba; 1. Törölközők
2. Ágynemű 3. Kényes textilek
A textíliát azonnal az ágy mellett kell 
elcsomagolni. A fertőzött ágyneműt nem szabad a 
szobákon / kórtermeken át vinni.

A textíliát tilos válogatni
Az ágyneműt NEM kell válogatni vagy előkezelni, 
hogy elkerüljék a munkavállalók fertőzésének 
kockázatát.
Az ágyneműt azonnal ki kell mosni a mosodába való 
érkezés után. A válogatás és a folttisztítás csak 
tisztítás és fertőtlenítés után megengedettek.

Szivárgásmentes zsákok
Az ágyneműt szivárgásmentes zsákokba kell 
gyűjteni. A zsákoknak könnyen 
azonosíthatóaknak kell lenniük (színkóddal 
vagy címkével). A szennyes ágyneműt soha 
nem szabad külön kezelni, hanem a fentebb 
leírtak szerint szivárgásmentes zsákba 
helyezni.

Mosógép töltése
A mosógépet megfelelő mennyiségű szennyezett 
textillel kell megtölteni - a mosógép névleges 
kapacitásának kb. 85% -a, és az ajánlott mosási 
programok szerint kell feldolgozni.
Az összes textilen teljes tisztítási és fertőtlenítési 
folyamatot kell végezni.

Textilek összeszedése
Vegye ki a textileket a mosógépből egy 
TISZTA RUHA kocsiba.

Textilek összeszedése
A várakozási idő a mosási 
folyamat vége és
szárítás vagy vasalás 
megkezdése között
minimalizálni kell.
Maximális várakozási idő 
[nedves] = 30 perc.

< 30 perc
várakozási idő

Szárító megtöltése / kiürítése
Töltse be a szárítógépeket a megfelelő 
tömeg / folyamat időtartamra. A túl hosszú 
ideig szárított textilek megsérülhetnek / 
elszíneződhetnek. A szárítógépeknek 
rendelkezniük kell lehűlési szakasszal a 
gyűrődés minimalizálása érdekében.
A maximális megengedett maradék 
nedvességtartalom - szárítás után - 5%.

Vasalás vagy mángorlás
A maximális megengedett maradék 
nedvességtartalom - szárítás után - 5%.

Keményítő használata a merevítéshez
az asztalterítőknél elfogadhatatlan 
kockázatot jelent.

Az országok termikus fertőtlenítési eljárást is a helyi irányelveknek 
megfelelően. Ha nem állnak rendelkezésre kövessék a WHO vagy RKI 
ajánlásait.

Ellenőrizze a termékismertetőt. Részletes információ:https://sds.diversey.com

A biocid termékeket használja mindig körültekintően: 
olvassa el a termékismertetőt és a termék címkéjét.   
*virucid
**Az ábrán látható összes termék csak illusztráció. A 
tényleges termék a helyi elérhetőségtől függően változhat



Mosási folyamat
A lehetséges kockázat 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. 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 figyelembe veendő 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.

A kockázat csökkentése érdekében figyelembe veendő gyakorlatok

Mosoda
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TAKARÍTÁS ELŐTT
1. Fertőtlenítse a 
kezét

2.Vegye fel a 
védőeszközöket

Takarítás és fertőtlenítés járványkitöréskor
Közös használatú helyiségek & számítógép terem

TAKARÍTÁS UTÁN
1. Tegye a 
használt 
törlőkendőket a 
szennyestartóba

3.Fertőtlenítse 
a kezét

2. Dobja el a 
használt 
kesztyűket

1. lépés: Takarítás / fertőtlenítés Mivel?**

2. lépés: Gyakran érintett felületek fertőtlenítése

Vegye fel a szükséges védőeszközöket, helyezze ki a figyelmeztető táblát
• Tisztítson meg minden asztallapot (koszostól a tiszta irányába haladva)
• Tisztítsa meg a székeket, különösen ügyelve a karfákra
• Tisztítsa meg a monitort, billentyűzetet, egeret, telefont
• Tisztítsa meg az adagolókat, kapcsolókat, kilincseket
• Vegye ki a szemeteszsákot. Tisztítsa meg és fertőtlenítse a

hulladéktárolót, és tegyen bele új zsákot.
• Söpörje fel a padlót, távolítson el minden hulladékot
• Tisztítsa meg és fertőtlenítse a padlót, majd hagyja megszáradni
• A figyelmeztető jel eltávolítása előtt ellenőrizze a helyiséget.

Székkarfák

Lámpakapcsolók
Távirányítók

Asztallapok
KilincsekSzemetesek

Bútorok fogantyúi
Adagolók 
(feltöltve, tisztán, 
jó állapotban)

Padlótisztítás, 
fertőtlenítés

Felülettisztítás, 
fertőtlenítés

OXIVIR EXCEL
*Adagolás: 2%
Behatási idő: 5 
perc

Ablakok

OXIVIR EXCEL
*Adagolás: 2%
Behatási idő: 5 
perc

TASKI Sprint Med
*Adagolás: 2%
Behatási idő: 5 
perc

Naponta kétszer, 
igény esetén

Milyen 
gyakran?

Milyen 
gyakran?

Négyóránként, 
igény esetén

GYAKRAN ÉRINTETT 
FELÜLETEK FERTŐTLENÍTÉSE

OXIVIR EXCEL 
*Adagolás: 
2%
Behatási idő: 
5 perc

TASKI Ultra 
Kendő/TASKISUM

Mop, moptartó, nyél

Jonmaster Mini 

Aero 8 porszívó

Kapcsolók

Közös használatú 
eszközök

Ellenőrizze a termékismertetőt. Részletes információ:https://sds.diversey.com

A biocid termékeket használja mindig 
körültekintően: olvassa el a termékismertetőt és a 
termék címkéjét.   *virucid
**Az ábrán látható összes termék csak illusztráció. 
A tényleges termék a helyi elérhetőségtől függően 
változhat



A bentlakók közös használatú területei, például a foglalkoztató helyiségek
A lehetséges kockázat 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 figyelembe veendő 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 láthatóvá 
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.

A kockázat csökkentése érdekében figyelembe veendő gyakorlatok

Számítógépterem / internetkávézó
A lehetséges kockázat 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, 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 figyelembe veendő 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. Kerülni kell a szőnyeg használatát a fenti területeken, mivel a 
szőnyegeket nem lehet hatékonyan fertőtleníteni

Közös használatú helyiségek & számítógép terem
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Use biocides safely. Always read the label and 
product information before use.
*for viruses
**All products shown are for illustration purpose 
only. Actual product may vary due to local 
availability

TAKARÍTÁS ELŐTT
1. Fertőtlenítse a 
kezét

2.Vegye fel a 
védőeszközöket

Takarítás és fertőtlenítés járványkitöréskor

Fitnesz helyiség
1. lépés: Takarítás / fertőtlenítés Mivel?**

2. lépés: Gyakran érintett felületek fertőtlenítése

● Vegye fel a szükséges védőeszközöket, helyezze ki a figyelmeztető 
táblát

● Tisztítsa meg az asztallapokat. Dolgozzon az óramutató járásával 
ellenkező irányban, fentről lefelé

● Tisztítsa meg a székeket és a fitneszteremben lévő gépeket
● Tisztítsa meg a falikutakat, adagolókat, kapcsolókat, kilincseket
● Vegye ki a szemeteszsákot. Tisztítsa meg és fertőtlenítse a 

hulladéktárolót, és tegyen bele új zsákot. 
● Söpörje fel a padlót, távolítson el minden hulladékot
● Tisztítsa meg és fertőtlenítse a padlót, majd hagyja megszáradni
● A figyelmeztető jel eltávolítása előtt ellenőrizze a helyiséget.

Naponta egyszer 
és igény esetén

TAKARÍTÁS UTÁN
1. Tegye a 
használt 
törlőkendőket a 
szennyestartóba

3.Fertőtlenítse 
a kezét

2. Dobja el a 
használt 
kesztyűket

Milyen 
gyakran?

Milyen 
gyakran?

Minden használat 
után és igény 

esetén

TASKI Ultra 
Kendő/TASKISUM

Mop, moptartó, nyél

Jonmaster Mini 

Mosdó fertőtlenítés

WC fertőtlenítés

TASKI SANI 4 IN 
1 PLUS***
*Adagolás: 3%
Behatási idő: 5 
perc

OXIVIR EXCEL 
*Adagolás: 
3%
Behatási idő: 
5 perc

Fitnesz eszközök 
fertőtlenítése

OXIVIR EXCEL 
*Adagolás: 
3%
Behatási idő: 
5 perc

Ablak és általános 
felülettisztítás és 
fertőtlenítés

OXIVIR EXCEL 
*Adagolás: 3%
Behatási idő: 5 
perc

Padló tisztítás és 
fertőtlenítés

TASKI SPRINT MED
*Adagolás: 2%
Behatási idő: 5 perc

GYAKRAN ÉRINTETT FELÜLETEK 
FERTŐTLENÍTÉSE

OXIVIR EXCEL 
*Adagolás: 3%
Behatási idő: 5 
perc

Mosdók, csapok

Minden kilincs

Kapcsolók

Toalett

Fitnesz
felszerelések

Szemetes

Öltözőszekrények

Ellenőrizze a termékismertetőt. Részletes információ:https://sds.diversey.com

A biocid termékeket használja mindig 
körültekintően: olvassa el a termékismertetőt és a 
termék címkéjét.   *virucid
**Az ábrán látható összes termék csak illusztráció. 
A tényleges termék a helyi elérhetőségtől függően 
változhat



Tornaterem / fitneszterem / fizikoterápia
A lehetséges kockázat 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 figyelembe veendő 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

A kockázat csökkentése érdekében figyelembe veendő gyakorlatok

Fitnesz helyiség

Gyógyfürdő vagy hidroterápiás terület / úszómedencék
A lehetséges kockázat 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 figyelembe veendő 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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Use biocides safely. Always read the label and 
product information before use.
*for viruses
**All products shown are for illustration purpose 
only. Actual product may vary due to local 
availability

TAKARÍTÁS ELŐTT
1. Fertőtlenítse a 
kezét

2.Vegye fel a 
védőeszközöket

Takarítás és fertőtlenítés járványkitöréskor

Szépségszalon
1. lépés: Takarítás / fertőtlenítés Mivel?**

2. lépés: Gyakran érintett felületek fertőtlenítése

● Vegye fel a szükséges védőeszközöket, helyezze ki a figyelmeztető 
táblát

● Tisztítsa meg az asztallapokat. Dolgozzon az óramutató járásával 
ellenkező irányban, fentről lefelé

● Tisztítsa meg a székeket 
● Tisztítsa meg a adagolókat, kapcsolókat, kilincseket
● Vegye ki a szemeteszsákot. Tisztítsa meg és fertőtlenítse a 

hulladéktárolót, és tegyen bele új zsákot. 
● Söpörje fel a padlót, távolítson el minden hulladékot
● Tisztítsa meg és fertőtlenítse a padlót, majd hagyja megszáradni
● A figyelmeztető jel eltávolítása előtt ellenőrizze a helyiséget

Naponta egyszer, 
igény esetén

TAKARÍTÁS UTÁN
1. Tegye a 
használt 
törlőkendőket a 
szennyestartóba

3.Fertőtlenítse 
a kezét

2. Dobja el a 
használt 
kesztyűket

Milyen 
gyakran?

Milyen 
gyakran?

Minden használat 
után és igény 

esetén

Padló tisztítás és 
fertőtlenítés

TASKI SPRINT MED 
*Adagolás: 2%
Behatási idő: 5 perc

Mosdó, csap fertőtlenítés

OXIVIR EXCEL 
*Adagolás: 2%
Behatási idő: 5 
perc

Ablak és általános 
felülettisztítás és fertőtlenítés

OXIVIR EXCEL 
*Adagolás: 2%
Behatási idő: 5 
perc

TASKI Ultra 
Kendő/TASKISUM

Mop, mopkeret, nyél

Jonmaster Mini 

Felülettisztítás és 
fertőtlenítés

OXIVIR EXCEL
*Adagolás: 2%
Behatási idő: 5 
perc

GYAKRAN ÉRINTETT FELÜLETEK 
FERTŐTLENÍTÉSE

OXIVIR EXCEL 
*Adagolás: 2%
Behatási idő: 5 
perc

Kapcsolók

Kilincsek

Bútorkarfák

Mosdók, csapok

Adagolók 
(feltöltve, tisztán, 
jó állapotban)

Szemetes

Kézzel érintett 
felületek
Billentyűzet, 
egér, monitor

Asztallapok: 
recepció, 
körmös 
asztal, stb

Közösen 
használt 
eszközök

Ellenőrizze a termékismertetőt. Részletes információ:https://sds.diversey.com

A biocid termékeket használja mindig körültekintően: 
olvassa el a termékismertetőt és a termék címkéjét.   
*virucid
**Az ábrán látható összes termék csak illusztráció. A 
tényleges termék a helyi elérhetőségtől függően változhat



A lehetséges kockázat 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 figyelembe veendő 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

A kockázat csökkentése érdekében figyelembe veendő gyakorlatok

Szépségszalon



Különleges kezelési területek és mélytisztítási eljárások

● Szőnyegek fertőtlenítése

● Matracok fertőtlenítése

● Szagkontroll

● Kiömlött testnedv eltávolítás



Use biocides safely. Always read the label and product information before use.
*for viruses
**All products shown are for illustration purpose only. Actual product may vary due 
to local availabilityCheck PIS, SDS for detailed information http://sds.diversey.com
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HASZNÁLANDÓ TERMÉKEK

Szőnyegek fertőtlenítése

TASKI gépek és eszközök

Szőnyeg fertőtlenítéséhez
Javasoljuk, hogy használja a WoolSafe
tanúsítvánnyal rendelkező, 
kompatibilitási teszten átesett terméket*

TASKI Pro 
carpet 
30/45

*Használat előtt mindig ellenőrizze a mosószer színállóságát és anyagkompatibilitását egy nem észrevehető helyen.
*Ellenőrizze a helyi termék elérhetőségét. A kompatibilitási teszteket a LANO szőnyeggyártóval végezték el

Használat

Porszívózza ki a szőnyeget Készítsen
fertőtlenítőszer-
oldatot.
Permetezzen oldatot
óvatosan a
szőnyegre, egyszerre
40-50 m2-t kezelve.
Hagyja kb. 5 percig
hatni. Ne hagyja,
hogy a permetezett
terület
megszáradjon.

Töltsön tiszta vizet a 
permetezőgép friss 
víztartályába.
Figyelem: Ügyeljen arra, 
hogy extrahálókefét
használjon”

Tisztítsa ki a szőnyeget
átfedésekkel hátrafelé
haladva. Legalább két
járat javasolt, vagy
permetezzen annyiszor,
amíg a víz a visszanyerő
tartályban tiszta lesz. Ha
hab képződik, használjon
habzásgátló terméket a
szennyvíztartályban..

Emelje meg a
szőnyegszálakat
kefével vagy
gerendával. rake
Hagyja a szőnyeget
alaposan
megszáradni.
Szárítási idő 8–24
óra használat előtt.

Ürítse ki a permetező
készüléket, a frissvíz és a
permetezőgép
visszanyerő tartályát.
Öblítse le a tartályokat
tiszta vízzel. Tisztítsa meg
a gépeket és a kábelt egy
nedves ruhával. Tekerje
fel a kábelt lazán.

OXIVIR PLUS
Adagolás 1.5% 
Behatási idő 5 perc

TASKI  
Aero 8

TASKI 7,5L 
atomizer

Bentlakó halála után, a szoba újranyitása 
előtt

TAKARÍTÁS UTÁN
1. Tegye a 
használt 
törlőkendőket a 
szennyestartóba

3.Fertőtlenítse 
a kezét

2. Dobja el a 
használt 
kesztyűket

TAKARÍTÁS ELŐTT

1. Fertőtlenítse a 
kezét

2 Vegye fel a 
védőeszközöket

1

Mikor?

Ellenőrizze a termékismertetőt. Részletes információ:https://sds.diversey.com

A biocid termékeket használja mindig körültekintően: olvassa el a 
termékismertetőt és a termék címkéjét.   *virucid
**Az ábrán látható összes termék csak illusztráció. A tényleges termék a helyi 
elérhetőségtől függően változhat
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Use biocides safely. Always read the label and 
product information before use.
*for viruses
**All products shown are for illustration purpose 
only. Actual product may vary due to local 
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TAKARÍTÁS ELŐTT
1. Fertőtlenítse a 
kezét

2. Vegye fel a 
védőeszközöket

Járvány esetén naponta, ha nincs matracvédő

Matracok fertőtlenítése 

MethodTisztító fertőtlenítő

Oxivir Excel 

Adagolás: 2%
Behatási idő: 5 perc

Használandó termékek

Használat

Távolítsa el a 
matracról a 
védőhuzatot 
(ha van).

Készítsen 2%-os Oxivir 
Excel oldatot 
vödörben vagy 
flakonban, vigye fel a 
szert a törlőkendőre

Tisztítsa meg és 
fertőtlenítse a 
matracvédőt.
Távolítsa el a 
védőhuzatot.

Tisztítsa meg és 
fertőtlenítse az 
oldattal a 
matracot.
Hagyja hatni a 
szert 5 percig.

Fordítsa meg a 
matracot
fejjel lefelé és
ismételje meg az 
eljárást
a másik oldalon.

Hagyja 
megszáradni, 
majd cserélje ki 
az matracvédőt 
és a huzatot (ha 
van).

TASKI takarítóeszközök

TASKI Ultra 
törlőkendő
vagy
TASKI SUM 
eldobható 
kendő

TAKARÍTÁS UTÁN
1. Tegye a 
használt 
törlőkendőket a 
szennyestartóba

3.Fertőtlenítse 
a kezét

2. Dobja el a 
használt 
kesztyűket

Mikor?

Ellenőrizze a termékismertetőt. Részletes információ:https://sds.diversey.com

A biocid termékeket használja mindig 
körültekintően: olvassa el a termékismertetőt és 
a termék címkéjét.   *virucid
**Az ábrán látható összes termék csak 
illusztráció. A tényleges termék a helyi 
elérhetőségtől függően változhat
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MethodSzagsemlegesítő

Good Sense Breakdown

Adagolás: 5% - hígítás 
nélkül*

HASZNÁLANDÓ TERMÉKEK

Használat

Használja hígítás nélkül a 
problémás területeken. 
Öntsön 200ml Good 
Sense Breakdown-t a 
mosdó túlfolyójába, a 
piszoárba, vagy a 
vízösszefolyóba. Hagyja 
hatni az előírt ideig.

Vízmentes piszoároknál napi 
tisztításhoz 5%-os oldatot 
használjon: fújja a tisztítandó 
felületre, kefével tisztítsa meg.

Használat előtt tesztelje a 
textil színtartósságát egy 
nem látható helyen.

Az illatanyagok száradás 
közben fejtik ki hatásukat.

Fújja a kárpitra vagy a felületre, 
amíg az nedves nem lesz.

SZAGKONTROLL
Teremtsen friss és barátságos környezetet

Mosdók, szobák, 
textilek, kárpitok 
hatékony 
illatosítására

Good Sense Fresh

Adagolás: hígitás nélkül, 
használatra kész, 
szórófejes flakonban

Ellenőrizze a termékismertetőt. Részletes információ:https://sds.diversey.com
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TAKARÍTÁS ELŐTT
1. Fertőtlenítse a 
kezét

2. Vegye fel a 
védőeszközöket

TAKARÍTÁS UTÁN
1. Tegye a 
használt 
törlőkendőket a 
szennyestartóba

3.Fertőtlenítse 
a kezét

2.Dobja el 
a használt 
kesztyűket

TESTNEDV KIÖMLÉSEK ELTÁVOLÍTÁSA
(KEMÉNY FELÜLETEK ÉS PADLÓ)

MethodTisztító- fertőtlenítőszer

Oxivir Excel 
Adagolás: 2%
Behatási idő: 5 perc
Szórófejes palackban

Használandó termékek

Használat

Permetezze az Oxivir
Excel-et az érintett 
területre és annak 1 
méteres környékére, 
beleértve az 
esetleges tárgyakat 
/ bútorokat. Hagyja 
hatni 30 mp-ig.

Szórja az 
abszorbens 
granulátumos 
zacskó tartalmát a 
testnedvre, és 
hagyja, hogy a 
granulátum magába 
szívja azt.

Gyűjtse össze a 
granulátumot és helyezze 
egy szemeteszsákba.

Ismételje meg az 1. 
lépést, de ügyeljen a 
fugákra és a 
repedésekre, mivel 
ezek visszatartják a 
szennyeződéseket 
és a baktériumokat. 
Hagyja 1 percig 
hatni a szert.

Tisztítsa meg a 
területet a 
megfelelő 
tisztítószerrel, a 
tisztítási rend 
szerint.

Hagyja levegőn 
megszáradni.

A szennyezett anyagot és a 
védőfelszerelést fertőzött 
hulladékként kell 
ártalmatlanítani.

1

tr

3

Ellenőrizze a termékismertetőt. Részletes információ:https://sds.diversey.com

A biocid termékeket használja mindig körültekintően: olvassa el a 
termékismertetőt és a termék címkéjét.   *virucid
**Az ábrán látható összes termék csak illusztráció. A tényleges termék a helyi 
elérhetőségtől függően változhat
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