
Pintojen hygienia
Oikeanlaisten käsihygieniarutiinien noudattamisen lisäksi myös pintojen  
puhdistaminen ja desinfiointi on yhtä tärkeää virusten leviämisen hidastamiseksi 
ja bakteerien tappamiseksi. Kontaminantit voivat pysyä pinnoilla ja olla uhkana 
päiväkausia, jos niitä ei poisteta kunnolla. 

Käytä käsineitä

 •  Käytä puhdistaessasi käsineitä. Käsineet on 
hävitettävä jokaisen puhdistuskerran jälkeen. 
Jos käytät uudelleenkäytettäviä käsineitä,  
käytä samoja käsineitä aina työskentelyalueen 
tiettyjen vyöhykkeiden pintojen puhdistukseen  
ja desinfioitiin.

 •  Pese kädet välittömästi käsineiden riisumisen 
jälkeen

 •  Kuivaa kädet perusteellisesti kertakäyttöisellä 
paperipyyhkeellä estääksesi mikro-organismien 
leviämisen

Tärkeää tietoa 
rutiininomaisesta 
puhdistamisesta  
ja desinfioinnista
Puhdista ja desinfioi runsaasti koske tel-
tavat pinnat vähintään kerran päivässä:

• pöydät ja istuimet/penkit
• ovien vetimet/kahvat 
• pukukaappien ovet
• valokatkaisimet
• WC:t
• hanat 
• altaat 
• koneiden ohjaimet 
• laitteiden paneelit 
• työpisteet/-pöydät
• tuolit
• näppäimistöt / tietokoneiden hiiret
• tulostimet
• puhelimet
• myyntiautomaatit 
• hissien painikkeet
• yhteiset työkalut tai mittausvälineet

 
 

Puhdista – sitten 
desinfioi
Desinfiointi on suoritettava kyseiselle 
pinnalle sopivalla desinfiointituotteella. 
Noudata tuote-etiketin turvallista ja 
tehokasta käyttöä koskevia ohjeita ja 
varotoimia. 
 
 

Yksi pinta – yksi 
pyyhin

Käytä yhtä puhdistusliinan puolta 
yhdelle pinnalle puhdistaessasi ja 
desinfioidessasi.

Pintojen puhdistaminen ja desinfiointi

Poista lika pinnoilta

 •  Likaiset pinnat puhdistetaan ensin pesuaineella 
tai saippualla, vedellä ja kertakäyttöisellä liinalla 
ennen desinfiointia. Näin saadaan poistettua 
osa bakteereista ja viruksista mekaanisesti.

Desinfioi pinnat

 •  Kunnolliseen desinfiointiin käytetään hyväk-
syttyä desinfiointiainetta ja kertakäyttöistä 
liinaa. Jos käytät alkoholipohjaista tuotetta, 
käytä vähintään 70 % alkoholia (ts. etanolia  
tai isopropyylialkoholia) sisältävää. Noudata 
aina valmistajan ohjeita käyttäessäsi puhdistus- 
ja desinfiointituotteita (esim. pitoisuus, levittä-
mis menetelmä, kosketusaika jne.). Älä sekoita 
kemikaaleja, ellei valmistajan ohjeissa niin 
ilmoiteta. 

 •  Tarkista tuotteen vanhenemispäivämäärä. 
Vanhentuneet kemikaalit eivät desinfioi 
tehokkaasti.

Tork Clean CareTM



Tork värikoodatut siivousliinat
Tork värikoodattu siivousliina voi auttaa ristikontaminaation eliminoimisessa. Liinoja on 
saatavilla neljässä eri värissä, joita voidaan käyttää eri kohteiden puhdistusprosessien 
erottamiseen toisistaan.

 •  Toimii hyvin liuottimien, pesuaineiden ja desinfiointiaineiden kanssa

 •  Paksu ja luja liina, suunniteltu toistuvaan käyttöön

 •  Sopii käytettäväksi märkänä tai kuivana ilman repeämisvaaraa 

 •  Huuhtele ja käytä uudelleen – liinan rakenne on kestävä 

 •  Hyväksytty lyhytaikaiseen elintarvikekäyttöön 

Tork puhdistusliinat ovat kertakäyttöisiä, ja siksi jokainen annosteltava puhdistusliina on aina raikas ja puhdas. 
Annostelijat suojaavat puhdistusliinoja kontaminoitumiselta. Tork valikoimissa on useita erilaisia liinoja 
käytettäväksi erilaisten desinfiointiaineiden kanssa monissa eri annostelijoissa. Näin löydät varmasti omia 
tarpeitasi vastaavan. 

Nämä Tork liinat sopivat käytettäväksi liuottimien, pesuaineiden ja desinfiointiaineiden kanssa**: 

Ratkaisuja pintojen puhdistukseen ja desinfiointiin*

Tork Reflex™ kannettava vetopyyheannostelija
Yksinkertaista desinfiointiprosessi tämän kannettavan, arkki kerrallaan -annostelijan avulla.

 •  Suihkuta desinfiointiainetta pinnalle ja jätä se vaikuttamaan tietyksi ajaksi valmistajan 
ohjeiden mukaisesti. Ota arkki annostelijasta ja pyyhi pinta   

 •  Se on roiskeenkestävä ja täysin suljettu ja suojaa näin puhdistusliinoja kontaminaatioilta   

 •  Se on HACCP Internationalin sertifioima

 •  Sitä on helppo kuljettaa mukana kantamalla tai kiinnittämällä siivousvaunuihin, ja näin 
oikeaa puhdistus- ja desinfiointiaineliuosta on aina saatavilla 

* Tuotesuositukset  
saatavuuden mukaan

** Poikkeuksena  
Quat-desinfiointiaineet

Tork pehmeä puhdistusliina
Tork pehmeä puhdistusliina on pehmeä ja joustava ja sopii hyvin ahtaiden  
tilojen ja pienten yksityiskohtien puhdistamiseen. Sitä voi käyttää desinfiointiaineiden  
ja detergenttien kanssa.

Tork puhdistusliina vaativaan käyttöön
Tork puhdistusliina vaativaan käyttöön on monikäyttöinen, luja liina, joka sopii kaikenlaisiin 
ympäristöihin. Sitä voi käyttää desinfiointiaineiden ja detergenttien kanssa.

Tork puhdistusliinat, jossa exelCLEAN®-teknologia
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Saat lisätietoja lataamalla Tork Turvallisesti töissä -tietopaketin 
osoitteessa: https://www.tork.fi/torkcampaigns/corona-virus

Yleisiä neuvoja
Voit estää mikro-organismien leviämistä ja säästää 
desinfiointiainetta käyttämällä ämpäriä, Tork 
Kestävää puhdistusliinaa ja desinfiointiaineliuosta. 

Jos sinulla ei ole erityistä järjestelmää, voit 
valmistaa itsellesi oman:

1. Ota tavallinen sanko

2.  Laita sankoon muutama arkki Tork kestävää 
puhdistusliinaa

3.  Kaada sankoon valmistajan ohjeiden mukaisesti 
laimennettua desinfiointiliuosta   

 -  Ota uusi liina aina, kun valmistat uuden liuoksen

 -  Vaihda liuos säännöllisesti (esim. 2–4 tunnin välein). 
Vinkki: merkitse tarralla sankoon, milloin liuos  
on valmistettu

 -  Kun vaihdat liuoksen, kaada liuos pois, huuhtele 
sanko puhtaalla vedellä, hävitä liina ja ota uusi liina

 -  Liinaa ei saa jättää kuivumaan sangon ulkopuolelle, 
sillä tällöin desinfiointiaine ei ole enää tehokasta

654008

655100


