
Bezpečně v práci: Sada nástrojů 

COVID-19 pro oblast vzdělávání



V souvislosti s neustálým šířením pandemie COVID-19 čelí vaše vzdělávací 

instituce pravděpodobně mnoha problémům v oblasti zdraví a hygieny. Je možné, 

že vaše škola zůstane do konce letošního školního roku uzavřena nebo své brány 

opět brzy otevře. Až nastane čas vrátit se do školy, budou se studenti, rodiče, 

učitelé a další zaměstnanci muset připravit na novou realitu. Učitelé a zaměstnanci 

budou čelit zcela novým výzvám, mezi které patří nedostatek personálu v důsledku 

onemocnění, nutnost reagovat na obavy rodičů a studentů, přijetí nezbytných 

opatření k ochraně zdraví všech osob a nových hygienických postupů, které bude 

třeba zajistit.

Tork se již více než 50 let zasazuje o zlepšování hygieny ve školách. Nabízí 

kompletní řešení v oblasti hygieny a software pro digitální plánování úklidu 

a přispívá tak ke zlepšení kvality a efektivity úklidových aktivit. Značka Tork nabízí 

podporu učitelům, zaměstnancům a studentům institucí na všech úrovních 

vzdělávání a zajišťuje implementaci odpovídajících postupů v oblasti hygieny 

rukou.

Chceme se podělit o své odborné znalosti týkající se náležité hygieny rukou 

a čištění povrchů ve vaší škole ve formě návodů, kdy a jak si mýt ruce a čistit 

a dezinfikovat areál vaší školy i jak zajistit, aby byla zařízení pro mytí rukou 

dostatečně zásobena, aby k nim byl snadný přístup a aby se snadno používala.

Vzdělávání má pro společnost zásadní význam. Jedná se o investici do lepší 

budoucnosti našich dětí. Doufáme, že celé toto náročné období přečkáte ve zdraví 

a v bezpečí.

S přátelským pozdravem

Anna Königson Koopmans

Marketingová ředitelka – vzdělávání

Essity Professional Hygiene
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Jsme tu, abychom vám pomohli.
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Jak se může COVID-19 šířit ve vašem vzdělávacím zařízení?

Úzkým osobním 

kontaktem, 

jako je dotyk nebo 

podání ruky

Vzduchem 

při kašli 

a kýchání

Kontaktem s předmětem 

nebo povrchem 

kontaminovaným virem 

a přenesením viru rukou 

do úst, nosu nebo očí

COVID-19
COVID-19 se může ve školách rychle šířit mezi 

studenty, zaměstnanci a učiteli prostřednictvím 

kapének, které se uvolňují do ovzduší, když nakažená 

osoba zakašle nebo kýchne. Může se šířit také 

prostřednictvím kontaminovaných povrchů nebo 

předmětů.

Dodržování odpovídajíc ích postupů v oblasti hygieny 

rukou, systematický úklid, dezinfekce a optimální 

umístění zásobníků na dezinfekční prostředky na ruce 

však mohou šíření viru COVID-19 ve vaší škole omezit. 

Bez ohledu na to, zda provozujete mateřskou školku, 

základní nebo střední školu, vyšší odbornou školu či 

univerzitu, nabízí vám tato sada nástrojů materiály, 

které potřebujete k posílení osvědčených hygienických 

postupů jak během pandemie, tak po jejím skončení.



Hygiena rukou
Bez ohledu na typ vzdělávací instituce, kterou řídíte, vám mohou 

následující základní zásady v oblasti hygieny rukou pomoci při 

zajišťování bezpečnosti vašich studentů, učitelů a zaměstnanců 

a omezit šíření viru, který onemocnění COVID-19 způsobuje. Přestože 

je u různých věkových kategorií nutné k podpoře správných postupů 
v oblasti hygieny rukou použít různý přístup, vždy platí tři zásady:

• Nemocní studenti, učitelé ani zaměstnanci by do školy chodit 
neměli.

• Podporujte časté a důkladné mytí rukou.

• Zajistěte, aby místa pro hygienu rukou byla dostatečně vybavena 

mýdlem, jednorázovými papírovými ručníky a teplou vodou. Sušení 

rukou papírovými ručníky snižuje riziko šíření bakterií. 
Horkovzdušné sušáky mohou naproti tomu do ovzduší šířit 

výrazně vyšší množství choroboplodných zárodků.1 Papírové 

ručníky také nabízejí další možnosti využití než sušení rukou. 

Mohou posloužit například: ke smrkání, k otření úst, úpravě líčení, 

k lékařským potřebám a slouží i k ochraně před kontaktem se 
špinavými klikami dveří.

Níže najdete návrhy, jak studenty různého věku zapojit do boje proti 

šíření nového koronaviru a jiných patogenů.

• Mateřská škola: Učte děti chování, které podporuje zdraví, jako je 

zakrývání úst loktem při zakašlání a kýchnutí a časté mytí rukou. 

Můžete k tomu využít cedulky povzbuzující k pravidelnému mytí 

rukou. Zpívejte s dětmi při mytí rukou písničku nebo říkejte 

básničku, která trvá alespoň 20 vteřin. Sledujte, jak si děti myjí 
ruce, a odměňujte je, pokud to dělají správně. Podporujte děti 

v tom, aby používaly aplikaci Elliino dobrodružství při mytí rukou 

od Tork (viz strana 4).

• Základní a střední škola: Zaměřte se na podporu chování, které 
je předpokladem pro zachování zdraví, jako je zakrývání úst 

loktem při zakašlání a kýchnutí a mytí rukou. Připomínejte 

studentům, že mohou jít v oblasti správné hygieny rukou příkladem 

svým spolužákům a svým rodinám, pokud budou správné návyky 

dodržovat i doma. Věnujte speciální výukové hodiny významu 
hygieny rukou. Nápady na pokusy a tipy najdete v materiálu 

Maxova škola mytí rukou od Tork (viz strana 5). 

• Vysokoškolské vzdělávání: Po návratu do škol, během úvodního 

zaškolování a pravidelně v průběhu semestru provádějte mezi 
studenty, učiteli a zaměstnanci osvětu ohledně správného postupu 

při dodržování hygieny rukou. V prostorách celé školy, zejména na 

toaletách, vyvěste aktuální značení věnované hygieně a mytí 

rukou. U vchodů do budov, učeben, toalet, kaváren a knihoven 

a u východů z nich umístěte dezinfekční prostředky na ruce 
a vhodným způsobem podporujte jejich pravidelné používání.

Na následujících stránkách najdete další materiály, které vám 

pomohou při podpoře správné hygieny rukou ve školkách, základních 

a středních školách a vysokoškolských zařízeních.
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Třením při sušení papírovými 
ručníky se z rukou odstraní 

více bakterií
než při použití jiných způsobů 
sušení.2

1. Redway K, Fawdar S. A comparative study of three different hand drying methods: paper towel, warm air dryer, jet air dryer . (Komparativní studie tří různých metod sušení rukou: papírový ručník, 
teplovzdušný sušák, horkovzdušný sušák. European Tissue Symposium (ETS). 2008.

2. Best EL, Parnell P, Wilcox MH. Microbiological comparison of hand-drying methods: the potential for contamination of the environment, user, and bystander. (Mikrobiologické porovnání metod sušení 

rukou: pravděpodobnost kontaminace prostředí, uživatele a osob v okolí.) J Hosp Infect. prosinec 2014; 88(4):199–206. 



Mateřská škola
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Stáhnout

Leták

Stáhnout

Aplikace Elliino 

dobrodružství při mytí rukou

Stáhnout Stáhnout

Plakát Ella si myje ruce Omalovánka Ella si myje 
ruce

Stáhnout

Diplom Hvězdy 
v hygieně rukou

Naučit děti správné hygieně může být v mateřských školách náročné, rozhodujícím způsobem to však pomáhá v boji 

proti šíření nachlazení, chřipky a jiných virů, jako je nový koronavirus, který způsobuje onemocnění COVID-19. 

Připravili jsme proto balíček Elliina škola mytí rukou od Tork, který zahrnuje bezplatnou aplikaci, brožury věnované 

hygieně, výukové materiály a aktivity, které pomáhají udělat z mytí rukou zábavu – a ještě snadněji děti naučit 

správným postupům. 

Aplikaci Elliino mytí rukou a knížku příběhů od Tork prověřila organizace Centers for Disease Control and Prevention

(CDC), takže ji můžete bez obav používat.

Materiály

https://az745204.vo.msecnd.net/docs-c5/277/157277/original/ella-app-leaflet-a5.pdf
https://az745204.vo.msecnd.net/docs-c5/277/157277/original/ella-app-leaflet-a5.pdf
https://apps.apple.com/us/app/ellas-hand-washing-adventure/id704355205
https://itunes.apple.com/us/app/ellas-hand-washing-adventure/id704355205?mt=8
https://az745204.vo.msecnd.net/docs-c5/891/166891/original/ella-poster-2-handwashing.pdf
https://az745204.vo.msecnd.net/docs-c5/888/166888/original/ella-colouring-poster.pdf
https://az745204.vo.msecnd.net/docs-c5/888/166888/original/ella-colouring-poster.pdf
https://healthyhands.torkusa.com/us/projects/new?dispenser_id=3&template_id=10892
https://az745204.vo.msecnd.net/docs-c5/278/157278/original/ella-hand-hygiene-cerificate.pdf
https://az745204.vo.msecnd.net/docs-c5/278/157278/original/ella-hand-hygiene-cerificate.pdf
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Základní a střední škola

5

Stáhnout

Plakáty

Stáhnout Stáhnout

Pracovní sešit pro 
studenty

Příručka pro učitele

Stáhnout

Karty aktivit s pokusy 
v oblasti hygieny rukou

Stáhnout

Diplom

Děti na základních a středních školách spolu sdílejí učebny, tělocvičny, toalety a často i mikroby. Přimět studenty, aby 

si řádně myli ruce a předcházeli tak šíření nemocí, jako je COVID-19, může být náročné. Maxova škola mytí rukou od 

Tork představuje snadný způsob, jak povzbudit děti, aby si správně umývaly a sušily ruce. Budou provádět pokusy 

související s hygienou rukou a řešit problémy, a přitom se naučí užitečné triky. 

Níže najdete pracovní sešit pro studenty a příručku pro učitele, které můžete použít při výuce věnované  hygieně rukou. 

Využijte aktivity při hodinách nebo jako domácí úkoly. Plakáty můžete pověsit v učebnách, na toaletách nebo u jídelny. 

Pokud vaši studenti zvládnou dovednosti v oblasti mytí rukou, odměňte je diplomem!

https://tork-images.essity.com/images-c5/473/117473/original/4555-sca-max-posters-v1-lr.pdf
https://tork-images.essity.com/images-c5/237/251237/original/global-hand-washing-day-en.pdf
https://az745204.vo.msecnd.net/docs-c5/AFH/AFH_Global/Promotional_material/4777_SCA_Project_Max_Pupil_Booklet_A5_v03.pdf/117917/original/4777_SCA_Project_Max_Pupil_Booklet_A5_v03.pdf
https://az745204.vo.msecnd.net/docs-c5/AFH/AFH_Global/Promotional_material/4777_SCA_Project_Max_Pupil_Booklet_A5_v03.pdf/117917/original/4777_SCA_Project_Max_Pupil_Booklet_A5_v03.pdf
https://az745204.vo.msecnd.net/docs-c5/AFH/AFH_Global/Promotional_material/4777_SCA_Project_Max_Teacher_Manual_A4_v02.pdf/117918/original/4777_SCA_Project_Max_Teacher_Manual_A4_v02.pdf
https://az745204.vo.msecnd.net/docs-c5/AFH/AFH_Global/Promotional_material/4777_SCA_Project_Max_Teacher_Manual_A4_v02.pdf/117918/original/4777_SCA_Project_Max_Teacher_Manual_A4_v02.pdf
https://az745204.vo.msecnd.net/docs-c5/AFH/AFH_Global/Promotional_material/4777_SCA_Project_Max_Pupil_Activities_A4_v03.pdf/117731/original/4777_SCA_Project_Max_Pupil_Activities_A4_v03.pdf
https://az745204.vo.msecnd.net/docs-c5/AFH/AFH_Global/Promotional_material/4777_SCA_Project_Max_Pupil_Activities_A4_v03.pdf/117731/original/4777_SCA_Project_Max_Pupil_Activities_A4_v03.pdf
https://az745204.vo.msecnd.net/docs-c5/AFH/AFH_Global/Promotional_material/Max_Diploma.pdf/117730/original/Max_Diploma.pdf
https://az745204.vo.msecnd.net/docs-c5/AFH/AFH_Global/Promotional_material/Max_Diploma.pdf/117730/original/Max_Diploma.pdf
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Postup mytí rukou Postup dezinfekce rukou

Stáhnout

COVID-19 – prevence 

a kontrola ve školách 

(prostřednictvím WHO)

Vysokoškolské vzdělávání
Během pandemie COVID-19 a po jejím skončení je a bude 
více než kdy jindy důležité dodržovat a podporovat na 
univerzitách a v areálech vysokoškolských kolejí správnou 

hygienu rukou. Během semestrů je v těchto vysokoškolských 
zařízeních vysoký a proměnlivý provoz.

Studenti, učitelský sbor a zaměstnanci přicházejí do kontaktu 
s řadou povrchů, jako jsou kliky dveří, vypínače nebo stolní 

počítače. Všichni by si měli po celý den mýt a důkladně sušit 
ruce papírovým ručníkem, zejména:

• po kýchnutí, zakašlání nebo vysmrkání
• před přípravou jídla a po jídle

• po použití toalety 
• když jsou ruce viditelně špinavé

• při sdílení zařízení, jako jsou společné klávesnice, 
počítače a tiskárny nebo po manipulaci s odpadky 

Zajistěte, aby vaši studenti, pedagogové a zaměstnanci měli 
na toaletách k dispozici dostatečné množství čistých 

jednorázových papírových ručníků a mýdla. U vchodů do 
budov, učeben, toalet, kaváren a knihoven a východů z nich 
umístěte dezinfekční prostředky na ruce a vhodným 

způsobem podporujte jejich pravidelné používání.

Níže jsou uvedeny některé nástroje a informace, které 
u studentů, zaměstnanců a návštěvníků podporují správnou 
techniku mytí a dezinfekce rukou.

Stáhnout Stáhnout

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/key-messages-and-actions-for-covid-19-prevention-and-control-in-schools-march-2020.pdf
https://bit.ly/2X4YD81
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/key-messages-and-actions-for-covid-19-prevention-and-control-in-schools-march-2020.pdf
https://bit.ly/3d60gaX
https://healthyhands.torkusa.com/us/projects/new?dispenser_id=3&template_id=10891
https://bit.ly/2M0X2Kg
https://healthyhands.torkusa.com/us/projects/new?dispenser_id=3&template_id=10892


Čištění povrchů
Studenti, pedagogický sbor a zaměstnanci se mohou nemocí COVID-

19 nakazit při kontaktu s povrchy kontaminovanými novým 

koronavirem, proto je nezbytný pravidelný úklid. Zde je několik tipů pro 

čištění různých oblastí ve vašem školním zařízení:

• Učebny, knihovny, laboratoře, kancelářské prostory a chodby: 

Zajistěte pravidelné čištění zábradlí, fontánek s pitnou vodou, klik 

na dveřích a oknech, vypínačů, psacích stolů, židlí, stolů 

a učebních pomůcek.

• Toalety, umývárny a šatny:Úklid začněte méně znečištěnými 

povrchy a zakončete čištěním toalet a podlahy. Ujistěte se, že jste 

vyčistili kliky na dveřích, vypínače, zásobníky, kohoutky a rukojeti 

u umyvadel, WC sedátka a splachovadla. Použijte více než jednu 

utěrku, abyste zabránili šíření choroboplodných zárodků. Mopy 
a úklidové houby mohou být domovem pro mikroby, proto zvažte 

využití jednorázového řešení.

• Jídelna, kuchyň a sborovna: Zajistěte pravidelné čištění klik dveří, 

vypínačů světel, povrchů, které přicházejí do styku s potravinami 
a kterých se lidé často dotýkají, baterií ve dřezech, nádobí, 

ochranných skel u pultů, stolů, židlí, pracovních desek a pokladen. 

Zaměřte se nejprve na nejméně špinavé povrchy a úklid zakončete 

podlahou. Mastné povrchy je třeba před dezinfekcí očistit horkou 

vodou a čisticím prostředkem.

• Tělocvičny: Pravidelně otírejte povrchy, kterých se lidé často 

dotýkají, jako je cvičební náčiní, fontánky s pitnou vodou, kliky dveří 

a skříňky.

Níže uvádíme několik dalších materiálů, které vám pomohou zajistit, že 

vaše školní zařízení zůstane během pandemie onemocnění COVID-19 

i po ní čisté a hygienické.
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Stáhnout

Materiály

Tork kontrolní seznam pro 

správné čištění, které 

zajistí, aby vaši 

zaměstnanci zůstali zdraví

Přínos úklidových prací 

prováděných na základě

reálných údajů pro vaše 

vzdělávací zařízení

COVID-19 a bezpečnost 

potravin: pokyny pro 

potravinářské podniky 

(prostřednictvím WHO)

Stáhnout Stáhnout

https://bit.ly/2LVZa5U
https://tork-images.essity.com/images-c5/990/201990/original/tork-whitepaper-us-final.pdf
https://bit.ly/2ZBqw9g
https://bit.ly/3eomsh4
https://www.who.int/publications-detail/covid-19-and-food-safety-guidance-for-food-businesses


Doporučení pro umístění zásobníků 
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Ať vaše škola během pandemie COVID-19 funguje, nebo se ji teprve chystáte znovu otevřít, je nezbytné, aby byla mezi studenty 
a zaměstnanci podporována náležitá hygiena rukou a v tomto směru napomůže správné umístění a snadná dostupnost zásobníků. Zde 
je několik hlavních zásad pro oblasti ve vaší škole.

Vstupy
Podpořte hy gienu rukou u studentů, rodičů, učitelů a zaměstnanců tím, že jim 

dáte u v šech v stupů k dispozici dezinf ekční prostředek na ruce. Umístěte v e 

škole v iditelná upozornění, která podporují správ nou hy gienu rukou.

Toalety a šatny
Dbejte na to, aby ste měli v blízkosti umy vadel a v e v hodné v ýšce dostatek 

zásobníků na mýdlo, papírov é ručníky , papírov é kapesníky  a dezinf ekční 

prostředky  na ruce. Bezdoty kov é zásobníky  znamenají omezení počtu míst, 

kterých se lidé dotýkají, a zásobníky  na dezinf ekční prostředek na ruce dále 

podporují osobní hy gienu. Sušení rukou papírov ými ručníky  snižuje riziko šíření 

bakterií. Horkov zdušné sušáky  naproti tomu rozpty lují do ov zduší spoustu 

choroboplodných zárodků.1 Pokud posky tnete uživ atelům papírov é kapesníky , 

může to zabránit šíření patogenů. Kry té odpadkov é koše v blízkosti v šech 

zásobníků a dv eří omezují kontaminaci.

Učebny
U dv eří umístěte dezinf ekční prostředek na ruce a v y zvěte studenty, aby  jej při 

v stupu do učebny  použív ali. V zájmu zv ýšení hy gieny  by  v blízkosti v chodu a na 

místech častějšího shromažďov ání měly  být k dispozici také papírov é 

kapesníky . Pro účely  prav idelného čištění pracov ních stolů by  měly  být 

k dispozici ubrousky  a čisticí prostředky .

Knihovna, počítačové učebny a kanceláře
Na tato místa s v y sokým prov ozem umístěte zásobníky  s dezinf ekčními 

prostředky  na ruce a papírov ými kapesníky . Kry té odpadkov é koše v těchto 

oblastech snižují riziko kontaminace. Snadný přístup k utěrkám a čisticím 

prostředkům podporuje prav idelné čištění stolů, židlí, polic a počítačů. 

Pov zbuzujte v šechny  uživ atele, aby  přev zali odpov ědnost za čištění sv ého 

pracov ního prostoru po jeho použití.

Jídelny a kuchyně
U v stupů zajistěte dezinf ekční prostředky  na ruce. Dbejte na to, aby  v kuchy ni 

by ly  u umy vadel pro my tí rukou k dispozici zásobníky  na mýdlo a papírov é 

ručníky . U pultu mějte k dispozici zásobník na jednorázov é papírov é ručníky  

a čisticí prostředky  pro prav idelné čištění a zásobníky  na dezinf ekční prostředky  

na ruce, které podporují dodržov ání hy gieny  mezi transakcemi. Nabídněte 

zásobníky  s v ýdejem po jednom ubrousku, aby  se studenti dotýkali pouze 

ubrousků, které si odeberou.

Sborovny a ošetřovna
U v šech umy v adel instalujte zásobníky  na mýdlo a dezinf ekční prostředek. 

V blízkosti umy v adel dejte k dispozici bezdoty kov é zásobníky  na papírov é 

ručníky  a odpadkov é koše. Zajistěte, aby  řešení v oblasti utírání podporov alo 

prav idelné čištění pov rchů. Na stoly  umístěte zásobníky  na ubrousky  s v ýdejem 

po jednom ubrousku a krabičky  s papírov ými kapesníky a podpořte tak 

dodržov ání hy gieny .

Tělocvičny a sportovní zařízení
Dezinf ekční prostředky  na ruce u v stupů do míst s v y sokou náv štěvností, jako 

jsou tělocv ičny a sportov ní zařízení, mohou studentům a zaměstnancům pomoci 

v boji proti šíření mikrobů.
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1. Redway K, Fawdar S. A comparative study of three different hand drying methods: paper towel, warm air dryer, jet air dryer . (Komparativní studie tří různých metod sušení rukou: papírový ručník, 
teplovzdušný sušák, horkovzdušný sušák. European Tissue Symposium (ETS). 2008.



551000
Tork Matic® zásobník na papírové  ručníky 

v roli
Speciální mechanismus zajišťuje vždy výdej po jednom útržkua rychlou  výměnu náplně

552500
Tork PeakServe® zásobník na  

navazující papírové ručníky

Méně časté a rychlejší doplňování – do zásobníku se vejde  až 2132

ručníků

561500 Tork zásobník na pěnové mýdlo
Hermeticky uzavřený systém s lahví, která se při výdeji smršťuje, zajišťuje  lepší hygienu a 

menší množství odpadu

460013 Tork zásobník na papírové kapesníky
Díky decentnímu vzhledu jej lze umístit na zeď nebo na stůl,aby byly  kapesníky 

vždy po ruce

140280 Tork extra jemné papírové kapesníky Jemné kapesníky příjemné na dotek

• Snadno a bezpečně použitelné zásobníky

• Pomáhají se zajištěním hygieny v každé  

místnosti a učebně

Toalety a šatny

551000
Tork Matic® zásobník na papírové  ručníky 

v roli
Výdej po jednom útržku díky speciálnímu mechanismu

552500
Tork PeakServe® zásobník na  

navazující papírové ručníky

Méně časté a rychlejší doplňování – do zásobníku se vejde  až 2132

ručníků

560000 Tork zásobník na tekuté a sprejové  mýdlo Snadná a rychlá výměna náplně

681000
Tork SmartOne® Mini zásobník na  

toaletní papír

Výdej po jednom útržku snižuje spotřebu až o 40 % V kombinaci se snadno

rozložitelným papírem představuje ideální řešení pro toalety, kde dochází k

ucpávání odpadů

682000
Tork SmartOne® Twin Mini zásobník na  toaletní

papír
Velká kapacita – méně časté doplňování a menší riziko, že papír dojde

558040
Tork Mid-size Tw in zásobníkna  

bezdutinkový toaletní papír
Zásobník na dvě role, který se vejde i na menší toalety

• Hygienické řešení – speciálně navržené zásobníky chrání

náplně před znečištěním

• Pevné a uzamykatelné zásobníky chrání papír proti krádeži

a systém výdeje po jednom útržku pomáhá snížit spotřebu

• Výrobky s certifikátem Easy-to-Use zajišťují vysokou úroveň

hygieny i těm nejmladším a starším osobám a usnadňují

práci personálu

Vchody a všeobecné prostory

• Snadno a bezpečně použitelné zásobníky

• Pomohou se zajištěním hygieny o přestávkách

• Připomínají nutnost dodržování náležité hygieny rukou

Učebny

511060 Tork dezinfekční stojan na 1 zásobník
Hygiena na každém místě – v kombinaci se zásobníkem je připomínkou  nutnosti 

dodržovat hygienu rukou

560008 Tork zásobník na tekuté a sprejové  mýdlo
Lze jej používat s celou řadou produktů Tork pro péči o pokožku  v hermeticky 

uzavřených lahvích

420110
Tork Alcohol tekutý dezinfekční  

prostředek

Ideální řešení, když není k dispozici voda. Vhodný pro Torkzásobníky  na tekuté

mýdlo

511110
Tork Alcohol tekutý dezinfekční  

prostředek, 500 ml
Volně stojící láhev s pumpičkou lze použít na libovolnémmístě

511103
Tork Alcohol gelový dezinfekční  

prostředek, 500 ml
Doporučený pro časté použití. Nezanechává lepkavý povlak

Školy a univerzity
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Jídelny a kuchyně

272901
Tork Xpressnap Fit®

pultový zásobník na ubrousky

Odolný zásobník s velkou kapacitou a systémem výdeje po jednom  ubrousku –

dotýkáte se pouze ubrousku, který použijete. S reklamním  panelem AD-A-Glance®

15830
Tork Xpressnap Fit®

bílé ubrousky do zásobníku
Ubrousek v plné velikosti je složen tak, aby se vešel do zásobníku malých  rozměrů

12830
Tork Xpressnap Fit®

natural ubrousky do zásobníku
Vyrobené ze 100% recyklovaných materiálů

511110
Tork Alcohol tekutý dezinfekční  

prostředek, 500 ml
Volně stojící láhev s pumpičkou lze použít na libovolném místě

511103
Tork Alcohol gelový dezinfekční  

prostředek, 500 ml
Doporučený pro časté použití. Nezanechává lepkavý povlak

552500
Tork PeakServe® zásobník na  

navazující papírové ručníky

Méně časté a rychlejší doplňování – do zásobníku se vejde  až 2132

ručníků

473190
Tork Reflex™ zásobník na role se  

středovým odvíjením
Vyšší úroveň hygieny – dotýkáte se pouze ručníku, který použijete

560000 Tork zásobník na tekuté a sprejové  mýdlo
Snadno použitelný, s certif ikátem Easy-to-Use, nabízí vysokou úroveň  hygieny též 

dětem a starším osobám

473186
Tork Reflex™ přenosný zásobník  na role 

se středovýmodvíjením

Ideální řešení pro utírání povrchů a rukou. Díky odolné rukojeti  jej lze 

snadno přenášet

194450

194550

194650

194750

Tork barevný program
Multifunkční, lze je použít s většinou rozpouštědel, dezinfekčních  prostředků a čisticích 

přípravků. K dispozici ve 4 barvách, což umožňuje  eliminovat riziko křížové 

kontaminace. Pro univerzální použití všude tam,  kde je třeba pevnost a savost

• Hygiena při jídle - řešení Tork pomáhají s  
dodržováním odpovídající hygieny rukou

• Zásobníky s vysokou kapacitou pomáhají šetřit  

čas potřebný na doplňování

Školy a univerzity

Kontaktujte nás

EMAIL

tork.cz@essity.com

W EB
tork.cz

TELEFON
+420 221 706 111

Brožura obsahuje doporučení vybraných výrobků Tork.

Naši poradci ochotně vyberou pro vaši firmu to nejvhodnější řešení

a představí vám širší nabídku náplní, které lze u jednotlivých zásobníků použít.

Bezpečně v práci
Stáhněte si soubor nástrojů, který vám pomůže  

při zajištění větší bezpečnosti na pracovišti  
www.tork.cz/bezpecnevpraci
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