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Tisztítási és fertőtlenítési irányelvek a létesítmények számára, amely-
eket a COVID-19 járvány miatti bezárás után újból megnyitnak

Összefoglaló
A jelen dokumentum tartalma:
• A SARS-CoV-2 (koronavírus) tulajdonságainak és a vonatkozó személyes biztonsági intézkedések 

rövid áttekintése.
• A takarítócsapatok személyes biztonságának garantálására vonatkozó javaslatok, valamint az, hogy 

miként és milyen személyi védőeszközöket (PPE) kell használni. Ezenkívül a jelen dokumentum 
általános útmutatást is tartalmaz a PPE pandémiás körülmények közötti használatára is.

• Javaslatok a takarítási és fertőtlenítési műveletek támogatására a létesítmény újbóli megnyitásakor, 
ha fennáll bármilyen kockázat bekövetkezésének valószínűsége.

Ezek az anyagok csak általános tájékoztatási célokat szolgálnak, és nem helyettesítik az egyes felhasználók felelősségét az 
egyes létesítményekre vonatkozó működési, jogi és egyéb követelmények felmérésében.

ÚTMUTATÓ A 
TÖKÉLETES 

TISZTASÁGHOZ



3

A SARS-CoV-2 (koronavírus) jellemzői
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 és 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.

Kezelés és cselekvés
További információk azzal kapcsolatban, hogy mi a teendő fokozott kockázatú kórokozók  
okozta járvány kitörésekor, illetve abban az esetben, ha saját magunkon tapasztaljuk  
valamilyen légzőszervi betegség tüneteit: www.cdc.gov/DiseasesConditions

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.

A tisztítószerekkel kapcsolatos utasítások
 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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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 javasolt 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-19-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 maradjon ki egyetlen terület sem. Az alábbiakban útmutatást próbálunk nyújtani a leggyakoribb 
létesítményekben való takarításhoz és fertőtlenítéshez.

Az alábbiakban útmutatást próbálunk nyújtani a leggyakoribb létesítményekben való takarításhoz és fertőtle-
nítéshez.

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

Kezelés és teendők:
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/
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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.) rendszer-
esen, vagy olyankor kell fertőtleníteni, amikor láthatóan szennyezettek. 

A fertőtlenítést olyan fertőtlenítőszerrel kell elvégezni, amely hatékony a koronavírus ellen. Tegyük elérhetővé a fertőtle-
nítőszereket vagy fertőtlenítő törlőket az alkalmazottak számára is..

Takarítási és fertőtlenítési programok
Az emberek biztonsága egészségügyi környezetben 
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 fertőtlenítésé re.

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.

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.
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A Pro Formula minden releváns információt és útmutatást biztosít az Ön 
létesítménye tisztításának és fertőtlenítésének megfelelő végrehajtásához.
Az anyag ingyenes letöltéséhez keresse fel a www.proformula.com webhelyet
Használja professzionális útmutatóinkat a javasolt termékekkel a felületek 
tisztításához és fertőtlenítéséhez.

Keresse Pro Takarítási útmutatóinkat, amelyek könnyen használható és könnyen 
adaptálható útmutatások a létesítmények helyiségeinek takarításához.

Töltse le falitablónkat, hogy támogassa munkatársait a megfelelő 
kézmosásban!

ÚTMUTATÓ A 
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Minimum napi takarítási termékkör

CIF OXY-GEL 
OCEAN

A Cif és a Sun az Unilever márkatermékei. © 2018 Diversey, Inc. Minden jog fenntartva. 67088 hu 03/18

CIF WOOD 
FURNITURE POLISH

CIF KITCHEN 
DESCALER

CIF STAINLESS 
STEEL CLEANER

CIF KITCHEN CLEANER 
DISINFECTANT

CIF WINDOW & 
MULTISURFACE

PRO ÉTKEZŐ&BÁR 
TAKARÍTÁSI  
ÚTMUTATÓ

SUN  
PROF LIQUID 

SUN  
PROF RINSE AID

CIF DISHWASH 
EXTRA STRONG 
LEMON

CIF KITCHEN
CLEANER
DISINFECTANT

CIF KITCHEN 
DESCALER

CIF OVEN & GRILL

CIF POWER 
CLEANER 
DEGREASER

SUN 
PROF LIQUID 

SUN 
PROF RINSE AID

PRO  KONYHA 
TAKARÍTÁSI 
ÚTMUTATÓ

CIF DISHWASH 
EXTRA STRONG 
LEMON

CIF STAINLESS
STEEL

CIF POWER 
CLEANER 
DEGREASER 
(PERFUME FREE)

www.proformula.com
A Cif, A Domestos és a Sun az Unilever márkatermékei. © 2018 Diversey, Inc. Minden jog fenntartva. 67092 hu 03/18

Minimum napi takarítási termékkör

DOMESTOS DRAIN 
UNBLOCKER GEL 

CIF DISHWASH 
EXTRA STRONG 
LEMON

CIF HDW

www.proformula.com

Minimum napi takarítási termékkör

PRO SZOBATAKARÍTÁSI 
ÚTMUTATÓ

DOMESTOS PROF 
DRAIN UNBLOCKER

CIF WOOD 
FURNITURE POLISH

DOMESTOS TOILET 
LIMESCALE REMOVER

A Cif, a Domestos, a Lux, az Omo, a Coccolino az Unilever márkatermékei. © 2018 Diversey, Inc. Minden jog fenntartva. 66628 hu 03/18

SOFT CARE  
LUX 2IN1

CIF OXY-GEL 
OCEAN

OMO PROF  
ACTIVE CLEAN

COCCOLINO 
PROF PURE CONC

DOMESTOS  
GROUT CLEANER

CIF 2IN1 
WASHROOM

CIF WINDOW & 
MULTISURFACE

www.proformula.com

Minimum napi takarítási termékkör

CIF WINDOW &  
MULTI SURFACE

CIF  
WASHROOM 2IN1

A Cif, a Domestos és a Lux az Unilever márkatermékei. © 2018 Diversey, Inc. Minden jog fenntartva. 67095 hu 03/18

SOFT CARE LUX 
HAND SOAP 

DOMESTOS 
URINAL BLOCKS

DOMESTOS TOILET 
LIMESCALE REMOVER

PRO FÜRDŐSZOBA 
TAKARÍTÁSI ÚTMUTATÓ

DOMESTOS  
GROUT CLEANER

CIF  
WASHROOM 2IN1

DOMESTOS DRAIN 
UNBLOCKER GEL 

Professzionális
kézmosás
Útmutató a kézmosás jó 
gyakorlatához

Ne felejtse el a kézmosást a következő
tevékenységek előtt és után: 
• Munka megkezdése
• WC-használat
• Konyhába való visszatérés
• Hulladékkezelés
• Köhögés vagy tüsszentés
• Étkezés
• Dohányzás
• Koszos élelmiszerek kezelése
• Arcának, hajának vagy más testrészének érintése
• Minden takarítási feladat befejezését követően
• Minden munkafeladatot követően
Járuljon hozzá saját, kollégái és vendégei
egészségének megőrzéséhez.  

FERTŐZÉSEK MEGELŐZÉSE
ÉS MEGFÉKEZÉSE 

STOP

KÉZMOSÁS 
20

másodperces
szabály

KÉZSZÁRÍTÁS

KÉSZ

ProFormula TIPP

Kerülje el a baktérium-
fertőzéseket: minden nap 
mossa át a szappanada-
goló-berendezést fertőtlenítő 
hatású tisztítószerrel.

egészségének megőrzéséhez.  

CIF 2IN1 KITCHEN CLEANER DISINFECTANT
(KONYHAI TISZTÍTÓ- ÉS FERTŐTLENÍTŐSZER) 
CIF 2IN1 KITCHEN CLEANER DISINFECTANT

www.proformula.com
A Cif az Unilever bejegyzett márkaneve, amit a Diversey licenc alapján használ. 
© 2018 Diversey, Inc. Minden jog fenntartva.. 67323 hu 03/18

1

A szappan használata előtt vizezze be a
kezét. Nyomjon a kezére egy adag Soft
Care kézmosószappant.

2

3

Öblítse le.

4

Alaposan szárítsa meg a kezét.

Dörzsölje a kezét, ujjait, csuklóját és
kézfejét 20 másodpercen keresztül.

TERMÉKEK

ESZKÖZÖK

CIF 2IN1 KITCHEN CLEANER
DISINFECTANT

(KONYHAI TISZTÍTÓ- ÉS
FERTŐTLENÍTŐSZER) 

Az ételek elkészítésére használt 
felületek professzionális tisztítása
Útmutató a felülettisztítás jó gyakorlatához

Ha illatanyagmentes, az ételek ízét és 
állagát nem befolyásoló tisztítószert 
használ a konyhában, a felületek 
tiszták és ragyogóak lehetnek 
anélkül, hogy az ételek miatt 
aggódnia kellene.

CIF 2IN1 KITCHEN CLEANERCIF 2IN1 KITCHEN CLEANERCIF 2IN1 KITCHEN CLEANER Ha illatanyagmentes, az ételek ízét és Ha illatanyagmentes, az ételek ízét és 
állagát nem befolyásoló tisztítószert állagát nem befolyásoló tisztítószert 

www.proformula.com
A Cif az Unilever bejegyzett márkaneve, amiket a Diversey licenc alapján használ. 
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CIF POWER CLEANER
DEGREASER (ZSÍROLDÓSZER)

CIF POWER CLEANERCIF POWER CLEANERCIF POWER CLEANER CIF EXTRA STRONG LEMON
(KÉZI MOSOGATÓSZER)

CIF EXTRA STRONG LEMONCIF EXTRA STRONG LEMONCIF EXTRA STRONG LEMON
(KÉZI MOSOGATÓSZER)(KÉZI MOSOGATÓSZER)(KÉZI MOSOGATÓSZER)

BIZTONSÁGI
FELSZERELÉS

KESZTYŰTÖRLŐRUHA
TISZTA

VÍZ
EDÉNYSÚROLÓ

KEFE

ProFormula
TIPP

A Cif Power Cleaner Degreaser zsíroldószer és egy
nedves ruha segítségével törölje le a felületről a
látható szennyeződéseket és zsírt.

1 2 3

A Cif 2in1 Kitchen Cleaner Disinfectant konyhai
tisztító- és fertőtlenítőszert fújja közvetlenül az
asztalra vagy egy tiszta ruhára - ha a közvetlen
ráfújás a közelben levő emberek, ételek vagy
tárgyak miatt nem tud megvalósulni. Hagyja hatni 5 percig.

4 5

1 2 3 4 5

6

Gondoskodjon a többi kritikus terület, mint például
a mosogatók, csaptelepek, kilincsek, kapcsolók,
konzervnyitók, pénztárgépek, telefonok és
mérlegek rendszeres fertőtlenítéséről, a 
keresztfertőzések elkerülése érdekében.Ezután nedves ruhával törölje át a felületet. 

Távolítson el vagy fedjen le
minden élelmiszert. Törölje le az ételmaradékokat. 

Fújja be az eszközöket Cif 
2in1 Kitchen Cleaner 
Disinfectant konyhai tisztító- 
és fertőtlenítőszerrel. Hagyja hatni 5 percig.

Mosogassa el az eszközöket
mosogatógépben vagy forró 
vízzel és a Cif Extra Strong 
Lemon kézi mosogatószer
használatával. Öblítse le, és 
hagyja megszáradni.

Tiszta víz és törlőruha segítségével alaposan öblítse
le a felületeteket. Hagyja megszáradni. 

A nagy kockázatot jelentő ételek - pl. nyers hús vagy csirke - készítésénél fontos a kések és vágódeszkák azonnali és megfelelő fertőtlenítése, a keresztfertőzések elkerülése érdekében.

5 mins.

5 mins.

TERMÉKEK 

CIF 2IN1 KITCHEN CLEANER DISINFECTANT
(KONYHAI TISZTÍTÓ- ÉS FERTŐTLENÍTŐSZER) 

Asztalok és székek
professzionális tisztítása
Útmutató az asztalok és székek
tisztításának jó gyakorlatához

Ragacsosak az asztalok? Törölje át 
őket ablaktisztítószerrel napjában 
többször is, és eltűnik a fertőtle-
nítőszer okozta ragacsos tapintás. 
Ezután már nyugodtan használ-
hat fertőtlenítőszert a vendégek 
után, és megőrizheti asztalainak 
higiénikus tisztaságát.

www.proformula.com
A Cif az Unilever bejegyzett márkaneve, amit a Diversey licenc alapján használ. 
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CIF 2IN1 KITCHEN CLEANER DISINFECTANT
(KONYHAI TISZTÍTÓ- ÉS FERTŐTLENÍTŐSZER) 

Ragacsosak az asztalok? Törölje át 
őket ablaktisztítószerrel napjában 

nítőszer okozta ragacsos tapintás. 

ProFormula
TIPP

1

Tegye el az asztalról az evőeszközöket, edényeket, az ecet- és
olajtartót valamint az étlapot. Tisztítsa meg az asztalt és a
székeket a darabos ételmaradékoktól.

Seprű és szemétlapát segítségével távolítsa el az asztal alól a
darabos ételmaradékokat. 

2

4 5

3

6

A Cif 2in1 Kitchen Cleaner Disinfectant konyhai tisztító- és fertőtlenítőszert fújja a felületre vagy egy tiszta ruhára - ha a
közvetlen ráfújás a közelben levő emberek miatt nem kivitelezhető. Különösen figyeljen a asztal sarkaira és peremére. 
Hagyja 5 percig hatni a tisztítószert. Ezután nedves ruhával törölje át a felületet, és hagyja száradni.

Etetőszékek tisztítása: Az etetőszékeket minden használat után le kell mosni és fertőtleníteni. Egy nedves törlőruhával
távolítson el minden ételmaradékot és folyadékot, amit csak lehet. Fújjon Cif 2in1 Kitchen Cleaner Disinfectant konyhai tisztító- 
és fertőtlenítőszert az etetőszékre, különös tekintettel az etetőtálcára, a perem alatti részre, a biztonsági övre és az ülés oldalára. 
Hagyja 5 percig hatni a tisztítószert. Ezután nedves ruhával törölje át a felületet, és hagyja száradni. Ha az ülőfelület textilből
készült, gondoskodjon annak rendszeres mosásáról.

Törölje át és töltse fel az asztali fűszer-, ecet- és olajtartót,
és terítse meg újra az asztalt. Ha használnak abroszokat,
gondoskodjon róla, hogy azok mindig tiszták és foltmentesek
legyenek.

A napközben gyakran használt fertőtlenítőszer hatására az
asztalok idővel ragacsossá válnak. Ennek elkerülése
érdekében gondoskodjon róla, hogy az asztalokat minden
este meleg vízzel lemossák, és tiszta törlőruhával vagy
papírtörlővel szárazra töröljék.

ESZKÖZÖK
BIZTONSÁGI
FELSZERELÉS

KESZTYŰTÖRLŐRUHA
PARTVIS ÉS

SZEMÉTLAPÁTPAPÍRTÖRLŐ

ESTI TAKARÍTÁS

Professzioniilis 
fiirdOszoba-takaritiis 
Utmutat6 a.fiirdoszobai takaritas 

j6 gyakorlatahoz 

t)'"\c$❖fi 
Fujjon Cif Window & Multi-Surface-t (ablaktisztft6szer 
es altalanos celu tisztft6szert) egy tiszta t6rl6ruhara, 
majd torolje at vele a tukroket es egyeb csillog6 
feluleteket. A csfkmentes ragyogas eleresehez 

szukseg eseten torolje at a feluleteket papfrtorlovel. 

Tavolftsa el a szappanadagol6k aljara lerak6 ott 
szappant, es tisztftsa meg az adagol6berendezeseket 
Cif2inl Washroom Cleaner furd6szobai tisztft6szerrel 
befujt nedves t6rl6ruhaval. Oblftse ki a t6rl6ruhat tiszta 
vfzben es t6r61je at a feluleteket. 

Vigyen fel Cif2inl Washroom Cleaner furdoszobai 
tisztft6szert egy nedves ruh8ra vagy szivacsra, majd 
torolje le a koszt es a vfzkovet a mosd6r6I. 

Nyissa le a pelenkaz6asztal lapjat. 

Oblftse ki a t6rl6ruhat meleg vfzzel, csavarja ki es 
torolje le a tisztft6szert a mosd6r6I. Szukseg eseten 
ismetelje meg a muveletet. 

Fujjon Cif 2inl Washroom Cleaner furdoszobai 
tisztft6szert egy t6rl6ruhara, es tgrolje at vele a 
pelenkaz6asztal minden reszet. Oblftse ki a t6rl6ruhat 
tiszta vfzben es nedves ruhaval torolje at a feluleteket. 

Fujjon Cif 2inl Washroom Cleaner 
fUrd6szobai tisztft6szert egy t6rl6ruh8ra, 
es torolje at vele a pantokat. 

Hajtsa vissza a pelenk8z6asztalt, es 
torolje at a kulsejet is Cif 2inl 
Washroom Cleaner furdoszobai 
tisztft6szerrel befujt torloruhaval. 

Huzza le a WC-t, es a WC-kefe 
tobbszori vfzbe merftesevel csokkentse 
a vfzszintet a cseszeben. 

A Domestos Toilet Descaler 
vfzk6old6szer flakonjanak csoret 
iranyftsa a WC-pereme ala, es nyomja 
a tisztft6szert a feluletre. Hagyja hatni 
S percig. 

·:ridt,� 
Kefevel mossa korul a WC-cseszet, 
kulonos tekintettel a csesze peremere 
es a vfzvonal alatti teruletekre. Huzza le a WC-t, es mossa ki a WC-kefet. 

Fujjon Cif 2inl Washroom Cleaner 
furdoszobai tisztft6szert egy t6rl6ruhara, 
es torolje at V!,>le a WC-csesze minden 
kuls6 reszet. Oblftse ki a torloruhat tiszta 
vfzben es nedves ruhaval torolje at a 
feluleteket. Ne feledkezzen el a 
WC-lehuz6r61 sem! 

A Domestos Toilet Descaler 
vfzk6old6szer flakonjanak csoret 
ir8nyftsa a piszoar pereme ala, 9s 
nyomjon tisztft6szert a teljes feluletre. 
Hagyja hatni S percig. 

A,, 
e.:-r---..;;illoto: o T " � � Tavolftsa el a darabos szennyezodeseket, moppal 

mossa fel a mellekhelyiseg padl6jat, es hagyja 
megszaradni. Vegezetul ne felejtse el attorolni a 
mellekhelyiseg kilincset! 

Kefevel mossa korul piszoar belsejet, kulonos 
tekintettel a piszoar peremere es kozepere. 

T61ts6n meg egy vodrot meleg vfzzel, es adjon a 
hfgftasi aranynak megfelel6 mennyisegu Cif2inl 
Washroom Cleaner furdoszobai tisztft6szert a vfzhez. 

DZK6z6K 

�- . 
aF WINDOW a MULTI-IUaFAC■

� 
DM.TAUNOS 

DOMESTOS TOILET 
UM■scALI! Rl!MOVl!R 

(WC•Tlszrir6- U 
vfzK6oLD6sZl!R) 

BIZTONSAGI 
FELSZERELES 

• proformula.com
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Ha a problemas teriileteket, mint 
peldaul a csapok kornyeke, a 
zuhanyfejek, a lefoly6k kornyeke a 
piszoarok es zuhanyz6k teriileten, 
egy elhasznalt edenymos6 kefevel 
es savas vizkoold6-koncentr6.tum
mal tisztftja meg, a vizko a feliilet 
karosodasa nelkiil tiintetheto el. 
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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

Források a járványkezeléshez

ÚTMUTATÓ A 
TÖKÉLETES 

TISZTASÁGHOZ



A tökéletes vendégélmény biztosításához 
elengedhetetlenül fontos az első benyomás. Az 

UNILEVER és a Diversey erőiket egyesítve létrehozta 
Önnek a Pro Formula professzionális termékeit. A 

HORECA szektor részére kifejlesztett termékkör jól 
ismert Unilever márkákból áll. Könnyen használható 

tisztítószerek és higiéniai útmutatók segítik Önt a 
takarítás professzionális elvégzésében, hogy az Ön 

vállalkozása is készen álljon a sikerre.
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ÚTMUTATÓ A 
TÖKÉLETES 

TISZTASÁGHOZ


