
Továbbfejlesztett takarítási és fertőtlenítési útmutató*

Iskolák, mozik, könyvtárak, bankok, sportcsarnokok, edzőtermek, templomok és 
egyéb középületek számára a járvány utáni újranyitáshoz.

*Jelen brosúránkban található információk csak általános tájékoztatási célokat szolgálnak, és nem helyettesítik az egyes felhasználók felelősségét az egyes létesítményekre vonatkozó működési, jogi és 
egyéb követelmények felmérésében.
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A Diversey-ről 
Célunk az emberek védelme és a róluk való gondoskodás minden nap. A Diversey az élet úttörője és elősegítője. 
Folyamatosan törekszünk olyan forradalmi tisztítási és higiéniai technológiák kifejlesztésére, amelyek teljes bizalmat 
nyújtanak ügyfeleinknek az összes globális szektorban. Ide tartoznak az étel- és italipar mellett - létesítménygazdálkodás, 
egészségügy, vendéglátás, kiskereskedelem és vendéglátás.

A Diversey tisztító, higiéniai és karbantartási termékeket, rendszereket és szolgáltatásokat nyújt, amelyek hatékonyan 
integrálják a vegyszereket, a gépeket és a fenntarthatósági programokat. Több mint 95 éves tapasztalattal védjük 
ügyfeleink üzleti vállalkozásait, hozzájárulva a termelékenység javításához, a kockázat csökkentéséhez, az alacsonyabb 
teljes működési költségekhez és a márkavédelemhez. Minden, amit csinálunk, azon hallgatólagos meggyőződésen alapul, 
hogy a tisztítás és a higiénia az élet elengedhetetlen elemei, és hogy amit vállalunk, létfontosságú szolgáltatás.

A kiadványról
Ez a brosúra áttekintést nyújt a Diversey tisztítószereiről, TASKI gépeiről, takarítóeszközeiről és oktatásiról, melyekkel az  
Ön rendelkezésére áll.

Röviden összefoglalja a SARS-CoV-2 (Koronavírus) jellemzőit és a személyes biztonsági intézkedéseket, megmutatja a 
takarító csapatok személyes biztonságát, valamint azt, hogy hogyan és milyen védőeszközöket (PPE) kell használni.

Ezeken felül:

• Általános útmutatás az egyéni védőeszközökről járványhelyzetben.

• Javaslatok a takarítás és a fertőtlenítés támogatására a létesítmény újbóli megnyitásakor, ha fennáll bármilyen 
lehetséges kockázat:

• Tisztító mérések szükségesek a létesítmény bezárása utáni újbóli megnyitásához.

• Kritikus érintkezési pontok, amelyeket fertőtleníteni szükséges a kinyitás előtt.

Ha az élet tiszta, karbantartott 
és higiénikus, akkor a világ úgy 

működik, ahogyan kell
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Egyedülálló vegyszerek

Innovatív, költségtakarékos és 
fenntartható adagolási megoldások 
és tisztítószerek minden területre és 

igényre.

TASKI takarítóeszközök

A TASKI munkaállomások és eszközök 
növelik a dolgozók kényelmét és 

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

Tréningek és támogató 
anyagok

Átfogó takarítási folyamatokról és a 
személyzet képzése: az új telephelyek / 
alkalmazottak kezdeti képzéséhez és a 

folyamatos képzésekhez.

Széles körű termékválaszték
A Diversey széles termékskálát kínál, 

amely minden igényt kielégít.

TASKI automata takarító 
gépek: Swingo család 

Kisméretű sétálótól nagy ráállós és 
ráülős modellekig minden ágazatban 
és alkalmazásban. Kivételes tisztítási 

eredmények a biztonságosabb és 
higiénikusabb padlók számára. 

Kiválóan használható Twister pad-
ekkel.

Mikroszálas törlőkendők és 
mopok

Számos kiváló minőségű mikroszálas 
termék.

Tréning
Segítünk munkatársainknak a 
legmagasabb szintű tisztaság 

elérésében egyedi (online) képzési 
terveinkkel.

Termékminőség és ökocímke 
tanúsítványok

 Minden innovációnak 
fenntarthatóbbnak és magasabb 

színvonalúnak kell lennie, mint amit 
helyettesít. Arra törekszünk, hogy 

független, fenntartható tanúsításokat 
érjünk el a lehető legtöbb termékre és 

gyárra.

TASKI porszívók: 
AERO család

Hagyományos, álló és hátiporszívók 
átfogó választéka, lítium-ion 

akkumulátor technológiával minden 
ágazatban és alkalmazásban. A beltéri 

levegő minőségének javítására, a 
zaj csökkentésére és az alacsonyabb 

energiaköltségekre tervezve.

Egyszer használatos 
mikroszálas kendők és 

mopok
Kiváló minőségű mikroszálas termékek.

Takarítási útmutatók
A megfelelő takarítási eljárások 

biztosítása érdekében különböző 
dokumentumokat nyújtunk, mint 

például fali táblák.

Adagolórendszerek
Az egyedi és szabadalmaztatott kivitel 
páratlan biztonságot, egyszerűséget, 
teljesítményt és költség-ellenőrzési 

előnyöket kínál.

TASKI súrológépek: 
Ergodisc család

Súrológépek széles választéka az 
alacsony HD sebességtől az ultra nagy 

sebességig minden alkalmazáshoz, 
beleértve a mélytisztítást és a napi 

karbantartást. Kiválóan használható 
Twister pad-ekkel.

Twister
Twister gyémánt pad-ek a 

fenntartható napi takarításhoz. 
Kiválóan használható TASKI swingo 

vagy ergodisc gépekhez.

Páratlan iparági 
tapasztalat 

Kezelje a takarítási tevékenységeket 
nagyobb következetességgel, fokozott 
megfeleléssel és kevesebb kockázattal 

az ügyfelek élményének fokozása 
érdekében. Szakembereink segíthetnek 

Önnek.

Professzionális takarítógépek

Kiváló minőségű tisztítást és 
alacsonyabb működési költségeket 

biztosít. A TASKI gépek kevesebb vizet, 
vegyszereket és energiát fogyasztanak,  

és tartósak.

 

Itt vagyunk, hogy támogassuk vállalkozását
Együttműködünk Önnel annak érdekében, hogy biztonságosabb, tisztább és egészségesebb környezetet hozzunk 
létre létesítményében; legyen az akár étterem, iskolai kávézó, nyilvános mosdó, konyha, vendégszoba, úszómedence, 
recepció, előcsarnok, lépcsőház, mosoda, iroda, tárgyalóterem vagy bevásárlóhely. Megoldásainkat és programjainkat 
úgy fejlesztettük ki, hogy javítsuk a szolgáltatások színvonalát, a biztonságot. Megoldásaink integrálják a termékeket, 
folyamatokat, képzési és mérési rendszereket a kockázat csökkentése, az eredmények javítása és az általános költségek 
csökkentése érdekében.
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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
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SARS-CoV-2 (koronavírus) jellemzői

Mi a COVID-19
Az akut légzőszervi fertőzések (ARI) világszerte a fertőző betegségből eredő megbetegedések és elhalálozások fő okai, 
különösen az alacsony és közepes jövedelmű nemzetek legfiatalabb és legidősebb tagjait érintve. Ezek a fertőzések, 
amelyeket általában vírus- vagy vegyes vírus-baktériumfertőzések okoznak, erősen fertőzőek és gyorsan terjednek.

A járvány kitörése esetére vonatkozó ajánlások
A járvány kitörési területein és az olyan esetekben, ahol fertőzés eseteit azonosítják, illetve gyanítják, mindenki mosson 
kezet minél gyakrabban szappannal és vízzel, vagy alkoholos kézfertőtlenítő szerrel. A kézmosás mindenki számára 
javasolt a tünetek jelentkezésétől függetlenül. A maszkokat fertőzés gyanúja esetén, vagy a betegeket gondozók 
használják. A szájmaszkok viselésének szabályozása közterületeken országonként eltérő a lakosság számára, javasoljuk 
a helyi előírások, a WHO és az ECDC ajánlásainak követését.  A gyakran érintett felületeket gondosan le kell takarítani 
és fertőtleníteni. Ezenkívül a légzőszervi betegség tüneteit mutató egyéneket meg kell vizsgálni és távol kell tartani a 
munkahelyeiktől a gyógyulás alatt és az azt követő 72 óráig, legalább 7 napig a tünetek jelentkezésétől számítva. A 
COVID-19 fő tünetei a láz, a légzési nehézség és a köhögés, de ezek a tünetek nem mindig fordulnak elő, és más tünetek, 
mint például hidegrázás, izomfájdalom, fejfájás, torokfájás, valamint az íz- vagy szagvesztés szintén a COVID-19 általános 
tünetei.

Tünetek
A legtöbb akut, súlyos légúti megbetegedés, például súlyos vírusos tüdőgyulladás, SARS-CoV, MERSCoV és más fertőzések 
esetében gyakran súlyos légzési problémák alakulnak ki, amelyet láz, köhögés és légszomj kísér.

Emberről emberre történő átvitel
Bár folyamatosan újabb és újabb átviteli módok válnak ismertté, a jelenleg rendelkezésre álló bizonyítékok alapján a 
legtöbb akut légzőszervi betegség, ideértve a COVID-19-et is, elsősorban a köhögéssel vagy tüsszentéssel kibocsátott 
folyadékcseppek révén fertőz. Az átadás a fertőzött, a különféle felületeken és a ruha felszínén megtelepedő, légzéssel 
kibocsátott nyálkacseppek által szennyezett felületekkel való érintkezéssel (ideértve a szennyezett felületek érintését 
követő önfertőzést is) szintén megtörténhet.

Számos betegség esetén megfigyelték a fertőzött vendégekről a más emberekre és személyzetre történő átadást. Ezért a 
nyilvánosság számára nyitott létesítmények egy részét fertőzéses megbetegedések, vagy járványok idején bezárhatják.

Cseppfertőzés

Akkor történik meg, amikor a fertőzött 
emberek köhögnek, tüsszentenek vagy 

beszélnek

Érintéssel történő átvitel

Szennyezett tárgyak vagy felületek

A SARS-CoV-2 emberről emberre történő átviteleA SARS-CoV-2 emberről emberre történő átvitele

Emberről emberre történő átvitel
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Tiszta kéz
A fertőzés átadásának megakadályozása érdekében kulcsfontosságú időpontokban kell kezet mosni, vagyis a munkahelyre 
érkezéskor, a lehetségesen szennyezett felületek megérintése és más személyekkel való érintkezés után.
• Szappannal és vízzel mossunk kezet. A kézmosás semmi mással nem helyettesíthető. A hagyományos kézmosás nagyon

hatékony a szennyeződések és a baktériumok fizikai eltávolításában.
• Fertőtlenítsünk alkoholos kézfertőtlenítő szerrel, ha nem tudunk kezet mosni, illetve a kézmosást kiegészítő óvintézkedésként

arra az esetre, ha a kéz bőrfelülete adott esetben továbbra is fertőzésgyanúsnak tűnik. Az alkohol megölheti a kéz felületén
lévő kórokozókat, de nem tudja eltávolítani azokat a felületről. Ha piszkos a kezünk, végezzünk teljes körű kézmosást.

Minden esetben az orrunkat és a szánkat elfedő papír zsebkendőbe köhögjünk, vagy tüsszentsünk, majd megfelelő helyre dobjuk 
ki a zsebkendőt, majd ezután azonnal mossunk kezet. Piszkos kézzel semmiképpen ne nyúljunk a szemünkhöz, az orrunkhoz, 
vagy a szánkhoz.
• Kerüljük a közeli kapcsolatot a fertőzött személyekkel, és szükség esetén használjunk védőmaszkot.
• Használat után a megfelelő módon ártalmatlanítsuk a maszkokat, ne adjuk át azokat senkinek, majd mindig mossunk kezet.
• Használat után dobjuk el az egyéni védőeszközöket, és mossunk kezet.
• Közvetlenül használat után az újrahasznosítható PPE-ket (pl. védőköpenyek) gyűjtsük zárt, vízben oldódó zsákban a speciális

higiénés mosás céljából, majd mossunk kezet.

Egészségügyi higiéniai ajánlások a fokozott alaposságú takarításhoz / fertőtlenítéshez:
• Végezzünk szabványos fertőtlenítést a gyakran megérintett felületeken, és használjunk olyan fertőtlenítőszereket, amelyek

megfelelő tanúsítványokkal és hatékonyságra vonatkozó állításokkal rendelkeznek, emellett az emberekre és a felületekre
vonatkozóan is biztonságosak.

• Takarítsuk ki a SARS-CoV-2 (koronavírus) által nem érintett helyiségeket, mielőtt a szennyezett területekkel kezdenénk el
foglalkozni.

• Összpontosítsunk a gyakran érintett felületek takarítására és a fertőtlenítésére, például az kilincsekre, WC-öblítőkre, a
mosdók csapjaira, stb.

• Csak a már kitakarított területeken vegyük le az egyéni védőeszközöket, és ne vigyük át azokat máshová. Az újra
felhasználható PPE-t újra felhasználás előtt össze kell gyűjteni és le kell fertőtleníteni. Az eldobható PPE-t használat után
el kell dobni.

• Használat után a tisztítókendőket (ha nem eldobhatóak) a szennyezett ágyneműkkel együtt vízben oldódó zsákokba kell
helyezni a speciális, a SARS-CoV-2 -vel kapcsolatban jóváhagyott higiénikus mosási és fertőtlenítési eljárás céljából.

Személyekre vonatkozó biztonsági intézkedések
Az alábbi irányelvek hivatottak biztosítani a személyekre vonatkozó biztonságot járvány esetén. Ezeket mindenkinek be kell 
tartania, aki olyan területen él, ahol magas a megfertőződés kockázata. Az irányelvek csökkentik az emberről emberre történő 
átterjedésének kockázatát is.

Instrukciók a takarítószemélyzet részére
Kézmosás - alaposan mossunk kezet szappannal és vízzel, vagy használjunk alkohol-alapú kézfertőtlenítőt, mielőtt felvesszük az 
egyéni védőfelszerelést.
• A takarítást végző személyzetnek be kell tartania a közvetlen érintkezéssel kapcsolatos óvintézkedéseket, ideértve a

védőujjas köpeny és a kesztyűs használatát is. Arcmaszkokra és arcvédelemre csak akkor van szükség, ha a tisztítás során
valamilyen folyadék az arcra fröccsenhet (mint a normál, fokozott óvintézkedéseket igénylő takarítás esetében).

• Ha az egyéni védőeszköz beszennyeződik, vegyük le, mossunk kezet, majd vegyünk fel új védőeszközt.
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Nedvesítse be a kezeit 

Tegye össze a két 
tenyerét, az egyiket 
behajlított, a másikat 
kinyújtott ujjakkal

Öblítse le a kezeit vízzel 

Tegyen elegendő 
szappant a kezére

Tegye az ujjak 
külső részét 
behajlítva az 
ellenkező tenyérre

Szárítsa meg 
alaposan a kezét 
egyszer használatos 
törlővel 

Dörzsölje össze 
a két tenyerét

Összezárt jobb 
kezével körkörösen 
dörzsölje a bal 
hüvelykujját és 
fordítva

Használja a 
törlőt a csap 
elzárására

Tegye a jobb 
tenyerét a bal 
kézfejére, majd a 
bal tenyerét a jobb 
kézfejére

Dörzsölje 
körkörösen a jobb 
kezének összezárt 
ujjaival a bal 
tenyerét és fordítva.

Most már tiszta 
a keze.

A helyes  Kézmosás

www.diversey.com
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A helyi hatóságok által közzétett irányelvek
Ha a világjárvány gyorsan terjed, a helyi hatóságok dönthetnek úgy, hogy bezárnak néhány, vagy az összes állami / 
magánirodát vagy épületet, ezzel is akadályozva a betegség továbbterjedését. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ezek az 
épületek egy bizonyos ideig teljesen zárva vannak, az ott dolgozóknak ajánlott az otthon maradás.
Ezen időszak alatt a vírusok nem terjednek tovább az ilyen létesítményekben, miközben minden nedves terület és gyakran 
érintett felület teljesen kiszárad. Mind a SARS, mind pedig a COVID-19 betegséget okozó SARS-CoV-2 vírussal kapcsolatos 
bizonyítékok azt mutatják, hogy az aktív vírus csak korlátozott ideig marad életben ilyen körülmények között. A vírus a 
környezetben való túlélésének időtartamát többek között a különféle felületek anyaga, a hőmérséklet és a páratartalom 
befolyásolja. Számos tanulmány kimutatta, hogy a koronavírusok bizonyos felületeken néhány óráig, illetve akár 5 napig is 
életben maradnak. A fent említett időtartam eltelte után azonban bizonyítottan elpusztulnak.

Nyitás előtti felújítás és karbantartás
A SARS-ra, illetve most a SARS-CoV-2-re vonatkozó irányelvek arra összpontosítanak, hogy ne maradjon semmilyen, aktív 
vírussal szennyezett terület, emellett arra, hogy a személyzet és a vendégek biztonságosan léphessenek be az épületbe, 
és kezdhessék meg a szokásos munkahelyi vagy szabadidős tevékenységeiket úgy, ahogyan azt korábban, még a járvány 
kitörése előtt tették.

Nagyon fontos, hogy a kétlépéses takarítás során kövessük az alábbi kétlépéses eljárást. Ha egylépéses tisztító-
fertőtlenítőszert használunk, akkor a felületet csak egyszer kell letörölni.
•  1. lépés - Tisztítsuk meg a felületeket. A takarítást a szokásos módon, a szokásos tisztítási eljárásokat végrehajtva kell

elvégezni. Ne feledjük, hogy a takarítószemélyzetet még ekkor is védeni kell, mivel továbbra is fennáll a fertőzésveszély,
ha a létesítményt rövid ideig (azaz kevesebb, mint 5 napig) zárták be.

• 2. lépés - Fertőtlenítsük a gyakran érintett felületeket. Ezeket először tisztítsuk meg a nagyobb szennyeződések
eltávolítása érdekében (1. lépés), majd fertőtlenítsük olyan fertőtlenítőszerrel, amely hatásos a koronavírus ellen. Ezt a
gyakorlatot a létesítmény újbóli nyitása után is fenn kell tartani, ha továbbra is fennáll a potenciális fertőzésveszély.

Általános takarítási alapelvek:
• A legmagasabb ponttól a legalacsonyabb felé haladva takarítsunk.
• A szoba legtávolabbi pontjától indulva haladjunk a bejárat felé.
• A száraztól a nedves felületek felé haladva takarítsunk.
• Állandó körforgást fenntartva takarítsunk, például óramutató járásával megegyező irányban dolgozzunk, hogy ne mar-

adjon ki egyetlen terület sem. Az alábbiakban útmutatást próbálunk nyújtani a leggyakoribb létesítményekben való
takarításhoz és fertőtlenítéshez.

Takarítási és fertőtlenítési javaslatok a létesítmény újbóli, a 
járvány végét követő megnyitásával kapcsolatban

Kezelés és cselekvés
További tájékoztatás arról, hogy mi a teendő, ha magas kockázatú járvány kitörésétől tartunk, vagy ha 
saját magunkon tapasztaljuk valamilyen légúti betegség tüneteit:  www.cdc.gov/DiseasesConditions/

A következő lapok útmutatást nyújtanak a tisztításhoz és a fertőtlenítéshez a 
leggyakoribb létesítményekben
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A legjobb takarítási gyakorlatok
Ha az újbóli megnyitás után továbbra is fennáll a fertőzésveszély, takarítsunk gyakrabban. Védőkesztyűt és karvédővel 
kiegészített védőköpenyt kell viselni. Maszkokra és arcvédelemre csak akkor van szükség, ha fennáll valamilyen folyadék 
kifröccsenésének kockázata. A takarítás szintjét a járvány kitörésének súlyosságához kell igazítani:
• Ügyeljünk arra, hogy a vendégszobákban, a fürdőszobákban és a nyilvános területeken minden gyakran érintett

felületet fertőtlenítsünk.
• Ha lehetséges, mindenki számára elérhetően tegyünk ki fertőtlenítő törlőkendőket és az alkoholos kézfertőtlenítőszert

az előcsarnok belépési pontjain és a nyilvános helyiségekben. Az egészségügyi intézményekben maszkok oszthatók ki
a betegeknek, de más típusú intézményekben erre nincs szükség. Egyes létesítmények dönthetnek úgy, hogy mindenki
számára elérhető maszkokat helyeznek ki, de ez jelenleg nem része a nem egészségügyi intézményekre vonatkozó
közegészségügyi ajánlásoknak.

• Gyakran tisztítsuk és fertőtlenítsük a közterületeket, valamint a takarítóeszközöket és gépeket (naponta többször, akár
óránként is a létesítmény forgalmától függően).

Az összes közterületen takarítsuk és fertőtlenítsük a gyakran érintett felületeket
A gyakran érintett felületeket (kilincsek, világításkapcsolók, felvonógombok, csapok, korlátok, recepciós pultok, bárasztalok, 
étkezdék / ebédlők asztalai, lépcsőperemek, nyilvános helyiségek bútorai, tornaterem / fitneszfelszerelések stb.) 
rendszeresen, vagy olyankor kell fertőtleníteni, amikor láthatóan szennyezettek. A fertőtlenítést olyan fertőtlenítőszerrel 
kell elvégezni, amely hatékony a koronavírus ellen.
Tegyük elérhetővé a fertőtlenítőszereket vagy fertőtlenítő törlőket az alkalmazottak számára is.

Takarítás és fertőtlenítés – további javaslatok
Az alábbi irányelvek biztosítják a személyes biztonságot járvány esetén. Ezeket mindenkinek be kell tartania, aki olyan 
területen él, ahol a járvány kitörésének kockázata igazoltan fennáll, emellett segítenek gátolni a vírus emberről emberre 
történő terjedését is.



8  |  Továbbfejlesztett takarítási és fertőtlenítési útmutató 

Takarítási és fertőtlenítési programok
A Diversey azt javasolja, hogy minden területet intenzívebben és körültekintőbb módon kell takarítani és fertőtleníteni, 
különösen azokat, amelyekben fertőzött emberek tartózkodtak, a létesítmény bezárása előtt. Fordítsunk különös gondot 
a gyakran érintett felületek fertőtlenítésére.

Utasítások a takarítócsapatok számára
A Diversey meghatározta a leggyakoribb továbbfejlesztett takarítóprogramokat. Ezek a takarítócsapatok a létesítmény 
újbóli megnyitása előtt elvégzendő kulcsfontosságú tisztítási tevékenységeinek támogatására jöttek létre.
Ezek a módszerek a meglévő takarítási módszereken alapulnak, de kiegészítő higiéniai biztonságot és végső fertőtlenítést 
biztosítanak a kulcsfontosságú, gyakran érintett területeken.
Az alábbi 8 továbbfejlesztett takarítási és fertőtlenítési gyakorlatot a középületek újbóli megnyitási folyamatának 
támogatására hozták létre.

Vendéglátóipar Oldal

Étterem, bár, iskolai büfé, étkező 9

Nyilvános mosdó, öltöző 10

Konyha 11

Szállodaipar Oldal

Vendégszobák 12

Konyha 13

Nyilvános mosdó, öltöző 14

Fitneszterem, úszómedence, zuhanyzó 15

Recepció, előcsarnok, lépcsőház 16

Mosoda 17

Kiskereskedelem Oldal

Konyha 18

Étterem / bár 19

Nyilvános mosdó, öltöző 20

Bevásárló terület 21

Épületek, azaz irodák, iskolák, egyetemek Oldal

Előadóterem, tanterem, tárgyalóterem, iroda és könyvtár 22

Nyilvános mosdó, öltöző 23

Fitneszterem, úszómedence, zuhanyzó 24

Recepció, előcsarnok, lépcsőház 25

Sportcsarnok 26
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TASKI Sprint Glass
Használat: Üvegtisztító szer
Adagolás: 100%

Suma Café Tabs C2.2
Használat: Kávéfőzőgép tisztító
Adagolás: 1 darab

TASKI Jontec 300 Pur-Eco
Használat: Semleges padozattisztító 
szer
Adagolás: 0,25%

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

Room Care™ R4
Használat: Bútortisztító szer
Adagolás: 100%

TASKI Sprint 200 Pur-Eco
Használat: Általános tisztítószer
Adagolás: 1% (spray)

Suma Bac D10*
Használat: Fertőtlenítő hatású 
tisztítószer
Adagolás: 1.5%, 5 perc

Általános felülettisztítás:

Vendéglátóipar: Étterem, bár, iskolai büfé, étkező

Suma Lavette TASKI Versa 
Mop

TASKI swingo 
350 B

Kefék és 
vízlehúzók

TASKI  
AERO 8

Ajánlott eszközök:

Takarítási és fertőtlenítési útmutató
Takarítási útmutatók a kulcsfontosságú érintkezési pontok kiegészítő fertőtlenítésével

Vitrinek Székek

Kilincsek Asztallapok

Adagolók (feltöltve, tisztán) Étlapok

Tálcák Pénztárgépek, bankkártya 
terminálok

Fűszertartók Érintőképernyők

Kapcsolók

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

Suma Dify
Használat: kézi adagolás
Adagolás: tartálymérettől és vízke-
ménységtől függően 1-3 tasak

*Ügyeljen a biocid termékek használatánál: Használat előtt mindig olvassa el a
címkét és a termékismertetőt.



10  |  Továbbfejlesztett takarítási és fertőtlenítési útmutató

Vendéglátóipar: Nyilvános mosdó, öltöző

TASKI Sprint Glass
Használat: Üvegtisztító szer 
Adagolás: 100%

TASKI Sani Cid Pur-Eco
Használat: Fürdőszobai tisztítószer
Adagolás: 1% (Spray)

TASKI Sprint 200 Pur-Eco
Használat: Általános tisztítószer
Adagolás: 1% (Spray)

DI R11
Használat: Fugatisztító szer
Adagolás: 100%

DI R7
Használat: Folyékony súrolószer
Adagolás: 100%

Soft Care® Sensisept *
Használat: Fertőtlenítő hatású 
folyékony szappan
Adagolás: 100%

TASKI Sani Clonet
Használat: WC-tisztító és 
vízkőeltávolító szer
Adagolás: 100%

TASKI swingo 
350 B

TASKI 
Interior Mop

Ajánlott eszközök:

Takarítási és fertőtlenítési útmutató
Takarítási útmutatók a kulcsfontosságú érintkezési pontok kiegészítő fertőtlenítésével

Kilincsek Öltözőszekrények

Kapcsolók Asztalok

Adagolók (feltöltve, tisztán) Padok

Fürdőszobai csaptelepek, WC 
öblítők, zuhanypanelek Szemetesedények

WC ülőkék, zuhanyfüggönyök

TASKI MyMicro 
/ TASKISUM

TASKI Ultra  
Mop

Általános felülettisztítás:

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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Takarítási és fertőtlenítési útmutató
Takarítási útmutatók a kulcsfontosságú érintkezési pontok kiegészítő fertőtlenítésével

Suma Multi D2
Használat: Általános tisztítószer 
Adagolás: 5ml/L

Suma Nova Pur-Eco L6
Használat: Gépi mosogatószer
Adagolás: 0,4-2ml/l

TASKI Sprint Glass
Használat: Üvegtisztító szer
Adagolás: 100%

Soft Care Sensisept * 
Használat: Fertőtlenítő hatású 
folyékony szappan 
Adagolás: 100%

Suma Bac D10*
Használat: Fertőtlenítő hatású 
tisztítószer
Adagolás: 1.5%, 5 perc

Suma Calc D5
Használat: Vízkőoldószer
Adagolás: 50ml/L

Suma Grill D9
Használat: Sütő- és grilltisztító szer
Adagolás: 100%

Suma Break up D3.5
Használat: Alumíniumbarát zsíroldószer 
Adagolás: 10ml/L

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

Vendéglátóipar: Konyha

Ajánlott eszközök:

Kilincsek Kézzel érintett felületek

Kapcsolók Csaptelepek

Adagolók (feltöltve, tisztán) Konyhai eszközök

Élelmiszerrel érintkező 
felületek és polcok Érintőképernyők

Suma Lavette TASKI Versa 
Mop

TASKI swingo 
455 B

Kefék és 
vízlehúzók

Suma Rinse A5
Használat: Gépi öblítőszer
Adagolás: 0,3-0,5ml/l

Általános felülettisztítás:

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.



12  |  Továbbfejlesztett takarítási és fertőtlenítési útmutató

Szállodaipar: Vendégszobák

Room Care R1 plus Pur-Eco
Használat: Toaletttisztító szer
Adagolás: 2-5%

Room Care R10 plus Pur-Eco
Használat: Semleges padozattisz-
títószer
Adagolás: 0,40%

Room Care R2 Pur-Eco
Használat: Általános tisztítószer
Adagolás: 2%

DI R11
Használat: Fugatisztító szer
Adagolás: 100%

Room Care R3 plus Pur-Eco
Használat: Üveg- és általános 
tisztítószer 
Adagolás: 2-4%

Room Care R4
Használat: Bútortisztító szer
Adagolás: 100%

Room Care R9 plus Pur-Eco
Használat: Fürdőszobai tisztítószer
Adagolás: 2-5%

Lape Collection Body Wash & 
Shampoo, bracket
Használat: Kézmosó
Adagolás: 100%

Takarítási és fertőtlenítési útmutató
Takarítási útmutatók a kulcsfontosságú érintkezési pontok kiegészítő fertőtlenítésével

Kilincsek Kanapék Fürdőszobai 
mosdók

Kapcsolók Klímavezérlő Asztalok

Adagolók 
(feltöltve, tisztán) Távirányító Mini bár

Bútorok fogantyúi Telefon Széf

WC ülőkék, WC 
öblítő, csempe

Szobaberendezés 
(vízforraló, vasaló, 
hajszárító)

Teraszkorlát

Lámpakacsolók

Fürdőszobai kilincsek, 
csaptelepek, 
zuhanypanel, 
zuhanyfej

Kávéfőzőgép

Ajánlott eszközök:

TASKI Ultra 
Mop

TASKI  
AERO 8

TASKI 
Interior Mop

TASKI Ultra 
Cloth

Általános felülettisztítás:

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

DI R7 
Használat: Folyékony súrolószer
Adagolás: 100%
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Suma Multi D2
Használat: Általános tisztítószer
Adagolás: 5ml/L

Suma Nova Pur-Eco L6
Használat: Gépi mosogatószer
Adagolás: 0,4-2ml/l 
kiszerelés: 10L - 2 egység

Suma Rinse A5
Használat: Gépi öblítőszer
Adagolás: 0,3-0,5ml/l

TASKI Sprint Glass
Használat: Üvegtisztító szer
Adagolás: 100%

Soft Care Sensisept *
Használat: Fertőtlenítő hatású 
folyékony szappan
Adagolás: 100%

Suma Bac D10*
Használat: Fertőtlenítő hatású 
tisztítószer
Adagolás: 1.5% / 5 perc

Suma Calc D5
Használat: Vízkőoldószer
Adagolás: 50ml/L

Suma Grill D9
Használat: Sütő- és grilltisztító szer
Adagolás: 100%

Suma Break up D3.5
Használat: Alumíniumbarát zsíroldószer 
Adagolás: 10ml/L

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

Szállodaipar: Konyha

Takarítási és fertőtlenítési útmutató
Takarítási útmutatók a kulcsfontosságú érintkezési pontok kiegészítő fertőtlenítésével

Ajánlott eszközök:

Kilincsek Kézzel érintett felületek

Kapcsolók Csaptelepek

Adagolók (feltöltve, tisztán) Konyhai eszközök

Élelmiszerrel érintkező 
felületek és polcok

Suma Lavette TASKI Versa 
Mop

TASKI swingo 
455 B

Kefék és 
vízlehúzók

Általános felülettisztítás:

*Ügyeljen a biocid termékek használatánál: Használat előtt mindig olvassa el a
címkét és a termékismertetőt.

Fertőtlenítendő kulcsfontosságú gyakran érintett területek
Az ajánlott fertőtlenítőszerekkel kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a helyi 
értékesítési képviselőjével
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Szállodaipar: Nyilvános mosdó, öltöző

TASKI Sprint Glass
Használat: Üvegtisztító szer 
Adagolás: 100%

TASKI Sani 100 Pur-Eco
Használat: Fürdőszobai tisztítószer
Adagolás: 1% (Spray)

TASKI Sprint 200 Pur-Eco
Használat: Általános tisztítószer
Adagolás: 1% (Spray)

DI R11
Használat: Fugatisztító szer
Adagolás: 100%

Soft Care Sensisept *
Használat: Fertőtlenítő hatású 
folyékony szappan
Adagolás: 100%

Room Care R10 plus Pur-Eco
Használat: Semleges padozattisz-
títószer
Adagolás: 0,4%

TASKI Sani Clonet
Használat: WC-tisztító és 
vízkőeltávolító szer
Adagolás: 100%

Takarítási és fertőtlenítési útmutató
Takarítási útmutatók a kulcsfontosságú érintkezési pontok kiegészítő fertőtlenítésével

Ajánlott eszközök:

Kilincsek Öltözőszekrények

Kapcsolók Asztalok

Adagolók (feltöltve, tisztán) Padok

Fürdőszobai csaptelepek, WC 
öblítők, zuhanypanelek Szemetesedények

WC ülőkék, zuhanyfüggönyök

TASKI Ultra 
Cloth

TASKI Ultra 
Mop

TASKI swingo 
350 B

TASKI 
Interior Mop

Általános felülettisztítás:

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.

DI R7 
Használat: Folyékony súrolószer
Adagolás: 100%
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Room Care R2 plus*
Használat: Általános tisztítószer
Adagolás: 2%

Room Care R3 plus Pur-Eco 
Használat: Üveg- és általános tisz-
títószer 
Adagolás: 2-4%

Room Care R9 plus Pur-Eco
Használat: Fürdőszobai tisztítószer
Adagolás: 2-5%

Room Care R1 plus Pur-Eco
Használat: Toaletttisztító szer
Adagolás: 100%

Szállodaipar: Fitneszterem, úszómedence, zuhanyzó

Takarítási és fertőtlenítési útmutató
Takarítási útmutatók a kulcsfontosságú érintkezési pontok kiegészítő fertőtlenítésével

Ajánlott eszközök:

Kilincsek Falikutak, zuhanyfejek

Kapcsolók Fitneszgépek fogói és ülései

Adagolók (feltöltve, tisztán)

TASKI MyMicro 
/ TASKISUM

TASKI Ultra 
Mop

TASKI swingo 
350 B

TASKI 
Interior Mop

Általános felülettisztítás:

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.



Szállodaipar: Recepció, előcsarnok, lépcsőház

Room Care R3 plus Pur-Eco 
Használat: Üveg- és általános               
tisztítószer 
Adagolás: 2-4%

Room Care R10 plus Pur-Eco
Használat: Semleges 
padozattisztítószer
Adagolás: 0,4%

Takarítási és fertőtlenítési útmutató
Takarítási útmutatók a kulcsfontosságú érintkezési pontok kiegészítő fertőtlenítésével

Ajánlott eszközök:

TASKI Ultra 
Mop

TASKI swingo 
350 B

TASKI 
Interior Mop

TASKI  
AERO 8

TASKI Ultra 
Cloth 

Kilincsek Asztalok Liftkezelő 
panelek

Kapcsolók Telefonok Étel-, 
italautomaták

Adagolók 
(feltöltve, 
tisztán)

Fali kapaszkodók Falikutak

Kézzel érintett 
felületek Szemetesedények

Kanapék
Pénztárgépek, 
bankkártya 
terminálok

Általános felülettisztítás:

Fertőtlenítendő kulcsfontosságú gyakran érintett területek
Az ajánlott fertőtlenítőszerekkel kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a helyi 
értékesítési képviselőjével
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Room Care R3 plus Pur-Eco 
Használat: Üveg- és általános               
tisztítószer 
Adagolás: 2-4%

Room Care R10 plus Pur-Eco
Használat: Semleges 
padozattisztítószer
Adagolás: 0,4%

Szállodaipar: Mosoda

Takarítási és fertőtlenítési útmutató
Takarítási útmutatók a kulcsfontosságú érintkezési pontok kiegészítő fertőtlenítésével

Ajánlott eszközök:

Kilincsek Kézzel érintett felületek

Kapcsolók Textilszállító kocsi / konténer

Adagolók (feltöltve, tisztán)

TASKI swingo 
350 B

TASKI Ultra 
Cloth 

TASKI Ultra 
Mop

TASKI 
Interior Mop

Textilhigiéniai ajánlások
A keresztszennyezés elkerülése érdekében kövesse a fertőzésmegelőzési 
eljárásokat a textíliák kezelése során
• A textilek összegyűjtésekor és kezelésekor mindig viselje a személyi 

védőeszközöket (PPE)
• A mosodában történő szétválogatást megelőzendő már a gyűjtés 

során szelektálja a ruhaneműt a főbb szempontok alapján és így 
szétválogatva gyűjtse külön zsákokba/kocsikba

• Minimalizálja az érintkezést, miközben az összegyűjtött szennyest a 
mosodába szállítja

• A folttisztítást már a tiszta textílián végezze
A mosási eljáráshoz használja az ajánlott kibővített Clax programot 
termikus vagy kemotermikus fertőtlenítéssel *
A saját mosodával nem rendelkező létesítményeknek szánt ajánlások
• Állapodjon meg a szerződött kereskedelmi mosodai partnerrel a 

textilek összegyűjtéséről *
• Kérje be a partnertől a fertőzésmegelőzési követelményeknek

megfelelő mosási folyamat leírását

* A helyi közegészségügyi iránymutatásokkal összhangban

Általános felülettisztítás:

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

Továbbfejlesztett takarítási és fertőtlenítési útmutató  |  17
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Kiskereskedelem: Konyha

Suma Multi D2
Használat: Általános tisztítószer     
Adagolás: 5ml/L

Suma Nova Pur-Eco L6
Használat: Gépi mosogatószer
Adagolás: 0,4-2ml/l

TASKI Sprint Glass
Használat: Üvegtisztító szer   
Adagolás: 100%

Soft Care Sensisept * 
Használat: Fertőtlenítő hatású 
folyékony szappan   
Adagolás: 5ml/L

Suma Bac D10*
Használat: Fertőtlenítő hatású 
tisztítószer
Adagolás: 1.5% / 5 perc

Suma Grill D9
Használat: Sütő- és grilltisztító szer 
Adagolás: 100%

Suma Calc D5
Használat: Vízkőoldószer   
Adagolás: 100%

Suma Break up D3.5 
Használat: Alumíniumbarát 
zsíroldószer
Adagolás: 50ml/L

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

Takarítási és fertőtlenítési útmutató
Takarítási útmutatók a kulcsfontosságú érintkezési pontok kiegészítő fertőtlenítésével

Ajánlott eszközök:

Kilincsek Kézzel érintett felületek

Kapcsolók Csaptelepek

Adagolók (feltöltve, tisztán) Konyhai eszközök

Élelmiszerrel érintkező 
felületek és polcok

Suma Rinse A5
Használat: Gépi öblítőszer
Adagolás: 0,3-0,5ml/l

Suma Lavette TASKI Versa 
Mop

TASKI swingo 
455 B

Általános felülettisztítás:

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

Kefék és 
vízlehúzók

*Ügyeljen a biocid termékek használatánál: Használat előtt mindig olvassa el a
címkét és a termékismertetőt.
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Suma Dify
Használat: kézi adagolás
Adagolás: tartálymérettől és vízkemé-
nységtől függően 1-3 tasak

TASKI Sprint Glass
Használat: Üvegtisztító szer
Adagolás: 100%

Suma Café Tabs C2.2
Használat: Kávéfőzőgép tisztító
Adagolás: 1 darab

TASKI Jontec 300 Pur-Eco
Használat: Semleges 
padozattisztítószer 
Adagolás: 0,25%

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

Room Care R4
Használat: Bútortisztító szer
Adagolás: 100%

TASKI Sprint 200 Pur-Eco
Használat: Általános tisztítószer
Adagolás: 1%

Suma Bac D10*
Használat: Fertőtlenítő hatású 
tisztítószer
Adagolás: 1.5%, 5 perc

Kiskereskedelem: Étterem / bár

Takarítási és fertőtlenítési útmutató
Takarítási útmutatók a kulcsfontosságú érintkezési pontok kiegészítő fertőtlenítésével

Ajánlott eszközök:

Vitrinek Székek

Kilincsek Asztallapok

Adagolók (feltöltve, tisztán) Étlapok

Tálcák Pénztárgépek, bankkártya 
terminálok

Fűszertartók Érintőképernyők

Kapcsolók

Suma Lavette TASKI Versa 
Mop

TASKI swingo 
350 B

TASKI  
AERO 8

Kefék és 
vízlehúzók

Általános felülettisztítás:

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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Kiskereskedelem: Nyilvános mosdó, öltöző

TASKI Sprint Glass
Használat: Üvegtisztító szer
Adagolás: 100%

TASKI Sani 100 Pur-Eco
Használat: Fürdőszobai tisztítószer
Adagolás: 1% (Spray)

TASKI Sprint 200 Pur-Eco
Használat: Általános tisztítószer 
Adagolás: 1% (Spray)

DI R11
Használat: Fugatisztító szer
Adagolás: 100%

Soft Care Sensisept*
Használat: Fertőtlenítő hatású 
folyékony szappan     
Adagolás: 100%

TASKI Jontec 300 Pur-Eco
Használat: Semleges 
padozattisztítószer   
Adagolás: 0,25%

TASKI Sani Clonet
Használat: WC-tisztító és 
vízkőeltávolító szer  
Adagolás: 100%

Takarítási és fertőtlenítési útmutató
Takarítási útmutatók a kulcsfontosságú érintkezési pontok kiegészítő fertőtlenítésével

Ajánlott eszközök:

Kilincsek Öltözőszekrények

Kapcsolók Asztalok

Adagolók (feltöltve, tisztán) Padok

Fürdőszobai csaptelepek, WC 
öblítők, zuhanypanelek Szemetesedények

WC ülőkék, zuhanyfüggönyök

TASKI Versa 
Mop

TASKI swingo 
350 B

TASKI 
Interior Mop

TASKI  
AERO 8

TASKI MyMicro 
/ TASKISUM

Általános felülettisztítás:

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.

DI R7 
Használat: Folyékony súrolószer 
Adagolás: 100%
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Suma Nova Pur-Eco L6
Használat: Gépi mosogatószer
Adagolás: 0,4-2ml/l

Suma Rinse A5
Használat: Gépi öblítőszer
Adagolás: 0,3-0,5ml/l

DI R7
Használat: Folyékony súrolószer
Adagolás: 100%

Suma Café Tabs C2.2
Használat: Kávéfőzőgép tisztító
Adagolás: 1 darab

Suma Bac D10*
Használat: Fertőtlenítő hatású 
tisztítószer
Adagolás: 1.5%, 5 perc

Suma Multi D2
Használat: Általános tisztítószer
Adagolás: 5ml/L

Soft Care Sensisept * 
Használat: Fertőtlenítő hatású 
folyékony szappan
Adagolás: 100%

Suma Grill D9
Használat: Sütő- és grilltisztító szer
Adagolás: 100%

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

TASKI Sprint Glass
Használat: Üvegtisztító szer
Adagolás: 100%

Kiskereskedelem: Bevásárló terület

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

Takarítási és fertőtlenítési útmutató
Takarítási útmutatók a kulcsfontosságú érintkezési pontok kiegészítő fertőtlenítésével

Ajánlott eszközök:

Vitrinek Asztalok

Kilincsek Bevásárló kocsik

Adagolók (feltöltve, tisztán) Bevásárló kosarak

Tálcák Szkennerek

Kapcsolók Pénztárgépek

Székek Érintőképernyők

TASKI Versa 
Mop

TASKI swingo 
2100µicro

TASKI 
Interior Mop

TASKI  
AERO 8

TASKI MyMicro 
/ TASKISUM

Általános felülettisztítás:

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.



Épületek: Előadóterem, tanterem, tárgyalóterem, iroda és könyvtár

TASKI Sprint 200 Pur-Eco
Használat: Általános tisztítószer
Adagolás: 1% (Spray)

TASKI Jontec 300 Pur-Eco
Használat: Semleges 
padozattisztítószer 
Adagolás: 0,25%

TASKI Sprint Glass
Használat: Üvegtisztító szer
Adagolás: 100%

Takarítási és fertőtlenítési útmutató
Takarítási útmutatók a kulcsfontosságú érintkezési pontok kiegészítő fertőtlenítésével

Ajánlott eszközök:

Telefonok Kapcsolók

Íróasztalok Kilincsek

TASKI  
swingo 455 B

TASKI MyMicro 
/ TASKISUM

TASKI Ultra 
Mop

TASKI 
Interior Mop

Általános felülettisztítás:

Fertőtlenítendő kulcsfontosságú gyakran érintett területek
Az ajánlott fertőtlenítőszerekkel kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a helyi 
értékesítési képviselőjével
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TASKI Sprint Glass
Használat: Üvegtisztító szer
Adagolás: 100%

TASKI Sani 100 Pur-Eco
Használat: Fürdőszobai tisztítószer
Adagolás: 1% (Spray)

TASKI Sprint 200 Pur-Eco
Használat: Általános tisztítószer
Adagolás: 1% (Spray)

DI R11
Használat: Fugatisztító szer
Adagolás: 100%

Soft Care Sensisept *
Használat: Fertőtlenítő hatású 
folyékony szappan
Adagolás: 100%

TASKI Jontec 300 Pur-Eco
Használat: Semleges 
padozattisztítószer 
Adagolás: 0,25%

DI R7
Használat: Folyékony súrolószer
Adagolás: 100%

TASKI Sani Clonet
Használat: WC-tisztító és 
vízkőeltávolító szer
Adagolás: 100%

Épületek: Nyilvános mosdó, öltöző

Takarítási és fertőtlenítési útmutató
Takarítási útmutatók a kulcsfontosságú érintkezési pontok kiegészítő fertőtlenítésével

Ajánlott eszközök:

Kilincsek Öltözőszekrények

Kapcsolók Asztalok

Adagolók (feltöltve, tisztán) Padok

Fürdőszobai csaptelepek, WC 
öblítők, zuhanypanelek Szemetesedények

WC ülőkék, zuhanyfüggönyök

TASKI swingo 
350 B

TASKI MyMicro 
/ TASKISUM

TASKI Ultra  
Mop

TASKI 
Interior Mop

Általános felülettisztítás:

Fertőtlenítendő kulcsfontosságú gyakran érintett területek
Az ajánlott fertőtlenítőszerekkel kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a helyi 
értékesítési képviselőjével
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*Ügyeljen a biocid termékek használatánál: Használat előtt mindig olvassa el a
címkét és a termékismertetőt.
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Épületek: Fitneszterem, úszómedence, zuhanyzó

TASKI Sprint 200 Pur-Eco
Használat: Általános tisztítószer
Adagolás: 1% (Spray)

TASKI Sprint Glass 
Használat: Üvegtisztító szer
Adagolás: 100%

TASKI Sani Cid Pur-Eco
Használat: Fürdőszobai tisztítószer
Adagolás: 1% (Spray)

TASKI Sani Clonet
Használat: WC-tisztító és 
vízkőeltávolító szer
Adagolás: 100%

Takarítási és fertőtlenítési útmutató
Takarítási útmutatók a kulcsfontosságú érintkezési pontok kiegészítő fertőtlenítésével

Ajánlott eszközök:

Kilincsek Falikutak, zuhanyfejek

Adagolók (feltöltve, tisztán)

TASKI swingo 
350 B

TASKI MyMicro 
/ TASKISUM

TASKI Ultra 
Mop 

TASKI 
Interior Mop

Általános felülettisztítás:

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

Kapcsolók Fitneszgépek fogói és ülései
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TASKI Sprint 200 Pur-Eco
Használat: Általános tisztítószer
Adagolás: 1% (Spray)

TASKI Jontec 300 Pur-Eco
Használat: Semleges 
padozattisztítószer 
Adagolás: 0,25%

TASKI Sprint Glass
Használat: Üvegtisztító szer
Adagolás: 100%

Épületek: Recepció, előcsarnok, lépcsőház

Takarítási és fertőtlenítési útmutató
Takarítási útmutatók a kulcsfontosságú érintkezési pontok kiegészítő fertőtlenítésével

Ajánlott eszközök:

TASKI swingo 
350 B

TASKI MyMicro 
/ TASKISUM

TASKI Ultra 
Mop

TASKI 
Interior Mop

TASKI  
AERO 8

Kilincsek Asztalok Liftkezelő 
panelek

Kapcsolók Telefonok Étel-, 
italautomaták

Adagolók 
(feltöltve, 
tisztán)

Fali kapaszkodók Falikutak

Kézzel érintett 
felületek Szemetesedények

Kanapék
Pénztárgépek, 
bankkártya 
terminálok

Általános felülettisztítás:

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

TASKI Sprint 200 Pur-Eco
Használat: Általános tisztítószer
Adagolás: 1% (Spray)

TASKI Sprint Glass
Használat: Üvegtisztító szer
Adagolás: 100%

Takarítási és fertőtlenítési útmutató
Takarítási útmutatók a kulcsfontosságú érintkezési pontok kiegészítő fertőtlenítésével

Ajánlott eszközök:

Kilincsek Adagolók (feltöltve, tisztán)

Kapcsolók

TASKI swingo 
1255 B

TASKI MyMicro 
/ TASKISUM

TASKI Ultra 
Mop

TASKI 
Interior Mop

TASKI Jontec 300 Pur-Eco
Használat: Semleges 
padozattisztító szer
Adagolás: 1%

Általános felülettisztítás:

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

Kézzel érintett felületek, 
fitneszgépek
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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 (NA): 
https://www.cdc.gov/pneumonia/
http://www.cdc.gov/coronavirus/mers/index.html

Szakirodalmi források hiperhivatkozásai a járványok kezelésére, illetve a légzőrendszert 
érintő betegségre összpontosítva (WHO és CDC)
Az alábbiakban további kulcsfontosságú és támogató információk, valamint a CDC helyi hatóságaihoz és irányelveihez 
vezető linkek találhatók
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