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Sett hånddesinfeksjon ved inngangen til 
lokalene, som både ansatte og besøkende 
kan bruke. Påse at ansatte foretar 
grundig håndvask når de ankommer 
arbeidsstedet. Garderober bør utstyres 
med minst én såpedispenser for hver 
andre vaskeservant. Sett papirdispensere 
med høy kapasitet og avfallsbøtter med 
pedalfunksjon i nærheten av servantene. 

Tork Clean CareSM

Når håndvask ikke er mulig, kan 
desinfisering brukes hvis hendene ikke er 
synlig tilsmusset. Tilgjengelige og synlige 
dispensere i hele anlegget vil oppmuntre 
ansatte til bruke dem. Hvis dispensere ikke 
kan monteres på veggen, bør det brukes et 
frittstående hygienestativ.

Ansatte bør opprettholde en passende 
avstand til enhver tid. Soner kan tydelig 
markeres for å bidra til å veilede de 
ansatte mens de jobber. Hver sone 
bør ha enkel tilgang til ressurser for 
produksjons- og vedlikeholdsoppgaver, 
samt overflaterengjøring og 
håndhygiene. Ved å sette dispensere 
med tørkepapir og rengjøringskluter 
i nærheten, oppmuntres det til 
regelmessig overflaterengjøring av 
hyppig berørte overflater, da de ansatte 
har produktene lettere tilgjengelig.

Mange maskinoverflater kan være hyppig 
berørte flater, inkludert berøringsskjermer. 
Disse skjermene bør desinfiseres 
regelmessig. Bruk av dispensere 
med fleksible monteringsalternativer, 
som magneter, påser at tørkepapir 
og rengjøringskluter er tilgjengelig i 
nærheten. Tilgjengelighet på tørkepapir 
og rengjøringskluter oppmuntrer til 
regelmessig rengjøring av overflater.

Det er viktig at vedlikeholdspersonalet 
unngår å dele verktøy eller materiell 
med andre ansatte hvis det er mulig. 
Individuelle, bærbare løsninger for 
tørkepapir og rengjøringskluter i eske eller 
bøtte er enkelt å bære til bruksområdet, 
og kan tildeles den enkle ansatte for å 
redusere krysskontaminering.

Vanlige pauseområder bør utstyres 
med lett tilgjengelige hygieneløsninger 
– inkludert såpe, papirhåndtørk, 
desinfiseringsmidde og våtservietter til 
rengjøring av overflater. Bruk dispensere 
med høy kapasitet og engangsutmating 
for å sikre tilgjengelighet på alle skift og 
for å redusere krysskontaminering, da 
brukeren kun berører det de trenger. 
Sett dispenserne godt synlig og lett 
tilgjengelig for å oppmuntre til mer bruk. 
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