
Biztonságos munkavégzés: Útmutató oktatási 

intézmények számára a koronavírus (COVID-19) 

okozta betegségek megelőzéséhez



A koronavírus (COVID-19) okozta járvány további terjedése következtében az Ön 

országában működő iskolarendszer vélhetően számos egészségügyi és higiéniai 

kihívással néz szembe. A körülményekre való tekintettel számos iskolában az 

oktatás szüneteltetése mellett döntöttek, sok intézményben viszont már az iskolai 

élet újraindítását tervezik. A diákoknak, a szülőknek, a tanároknak és a 

személyzetnek egyaránt fel kell készülniük arra, hogy az oktatás újraindításával –

bármikor is kerüljön rá sor – számos elemében megváltozik majd az iskolák falain 

belüli élet. A tanári kar és a személyzet tagjai számos új, korábban még nem 

tapasztalt kihívással kényszerülnek majd szembenézni, a betegséggel összefüggő 

létszámhiánytól a szülők és a diákok megnyugtatásán, valamint az 

egészségvédelmi óvintézkedések szükségszerű megtételén keresztül egészen az 

új higiéniai intézkedések bevezetéséig és rendszeresítéséig. 

Az elmúlt több mint 50 év szellemiségéhez hűen a Tork változatlanul elkötelezett 

az iskolákon belüli higiéniai körülmények javítása mellett. Ennek jegyében többek 

között átfogó higiéniai rendszereket és a tisztítási eljárások megtervezésének 

digitalizálását lehetővé tevő szoftvereket kínál a tisztítás minőségének és 

hatékonyságának javítása érdekében. A Tork hatékony támogatást nyújt a 

különböző oktatási intézmények számára, hogy ezzel is előmozdítsa a szakszerű 

kézhigiéniai gyakorlatok alapos elsajátítását a tanári kar és a személyzet tagjai, 

valamint a diákok körében.

A kézhigiéniával és felülettisztítással kapcsolatos iskolai teendők szakszerű 

végrehajtását ismertető útmutatóink részletesen bemutatják a kézmosás 

gyakoriságára és módjára, az iskolai létesítmények takarítására és 

fertőtlenítésére, valamint a kézmosó helyek feltöltésére, használatára és 

hozzáférhetőségére vonatkozó hasznos tudnivalókat.

Kulcsfontosságú társadalmi jelentőségén túlmenően az oktatás a gyermekeink 

előtt álló fényesebb jövőbe történő befektetés is egyben. Őszintén reméljük, hogy 

ebben a különösen nehéz időszakban is hatékonyan hozzájárulhatunk az Ön 

egészségének és biztonságának megőrzéséhez!

Üdvözlettel:

Anna Königson Koopmans

Marketingigazgató - Oktatás

Essity Professional Hygiene
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Segítünk Önnek.
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Hogyan terjed a koronavírus (COVID-19) okozta járvány az oktatási 

intézményekben?

Közeli érintkezés során,

például ha megérintjük 

egymást,

vagy ha kezet fogunk

A levegő közvetítésével,

köhögéssel

vagy tüsszentéssel

Egy vírussal szennyezett 

tárgy vagy felület, majd a 

szánk, orrunk vagy 

szemünk megérintésével

COVID-19
A fertőzött személyek köhögésével vagy 

tüsszentésével a levegőbe kerülő nyálcseppek jelentős 

mértékben hozzájárulhatnak a koronavírus (COVID-19) 

okozta járvány gyors elterjedéséhez a diákok, valamint 

a személyzet és a tanári kar tagjai körében. A 

szennyezett felületek, illetve tárgyak szintén segítik a 

vírus terjedését.

A megfelelő kézhigiéniai protokollok betartásával, a 

szokásos tisztítási és fertőtlenítési eljárások 

elvégzésével, valamint a kézfertőtlenítő adagolók 

szakszerű kihelyezésével azonban Ön is hozzájárulhat 

a koronavírus (COVID-19) okozta járvány iskolán belüli 

terjedésének megfékezéséhez. Az útmutatónkban 

található tudnivalók hasznos segítséget nyújtanak 

ahhoz, hogy az óvodákban, az általános és 

középiskolákban, valamint a főiskolákon és egyetemen 

tanulók és dolgozók a korábbiaknál is nagyobb 

figyelmet fordítsanak a leghatékonyabbnak tartott 

higiéniai módszerek iskolai alkalmazására a 

világjárvány idején és azt követően.



Kézhigiénia
Az alapvető kézhigiéniai elvek betartása az adott oktatási intézmény 

típusától függetlenül jelentős mértékben elősegítheti azt, hogy a diákok, 

valamint a tanári kar és a személyzet tagjai biztonságban tudhassák 

magukat, és hatékonyan hozzájárulhat a koronavírus (COVID-19) 

okozta járvány terjedésének megfékezéséhez. Bár a különböző 
korosztályoknál eltérő megközelítés szükséges a megfelelő kézhigiéniai 

gyakorlatok ösztönzéséhez, az alábbi három alapelv minden esetben 

mérvadónak tekintendő:

• A beteg diákok, tanárok és dolgozók nem járhatnak be az iskolába.

• Minden korosztálynál ösztönözni kell a gyakori és alapos 

kézmosást.

• Gondoskodni kell arról, hogy a kézhigiénia megőrzésére szolgáló 
helyeken rendszeresen fel legyen töltve a szappan és az egyszer 

használatos papír kéztörlő, valamint rendelkezésre álljon a meleg 

víz. Tekintettel arra, hogy a kézszárítók a papír kéztörlőknél jóval 

nagyobb arányban juttatják a levegőbe a baktériumokat, az 

előbbiekkel történő kéztörlés csökkenti a baktériumok terjedésének 
a kockázatát.1 A papír kéztörlők a kéztörlésen túlmenően számos 

egyéb célra is kiválóan alkalmasak: többek között orrfújásra, 

szájtörlésre, sminkigazításra, egészségügyi igények kielégítésére 

és a kilincsek tisztán tartására is használhatók.

Az alábbi javaslatok célja, hogy a különböző korosztályok tagjait 

bevonva ők is hatékonyan hozzájárulhassanak az új koronavírus és 

más kórokozók terjedésének megfékezéséhez.

• Óvodák:Tanítsa meg a legkisebbeket az egészségügyileg 
megfelelő magatartásformákra, pl. hogy a könyökhajlatukba 

köhögjenek vagy tüsszentsenek, és helyezzen ki a gyakori 

kézmosásra emlékeztető táblákat. Énekeljenek legalább 20 

másodpercig tartó dalocskákat kézmosás közben; ilyen például a 

„Bújj, bújj, zöld ág”. Kövesse nyomon és jutalmazza a megfelelő 
kézmosást, és ösztönözze az „Ella kézmosó kalandja” elnevezésű 

Tork alkalmazás (lásd a 4. oldalt) használatára az óvodásokat.

• Általános és középiskolák:Helyezzen nagy hangsúlyt arra, hogy a 

diákok alaposan elsajátítsák az egészségügyileg megfelelő 
magatartásformákat, például hogy a könyökhajlatukba köhögjenek 

vagy tüsszentsenek. Emlékeztesse a diákokat arra, hogy lehetőleg 

ők is mutassanak követendő példát osztálytársaik és családtagjaik 

számára a megfelelő kézhigiéniai gyakorlatok iskolai és otthoni 

alkalmazásával. Szenteljen külön tanórákat a kézhigiénia 
jelentőségének bemutatására. Használja a Tork által összeállított, 

„Max kézmosó iskolája” című oktatóanyagot (lásd az 5. oldalt), hogy 

egyszerűbben átadhassa a diákok számára a hasznos tudnivalókat. 

• Felsőoktatási intézmények:Szakítson időt az oktatás 
újraindulásakor, valamint a konzultációk és a szemeszterek alatt 

arra, hogy megtanítsa a hallgatóknak, valamint a tanári kar és a 

személyzet tagjainak a megfelelő kézhigiéniai technikákat. 

Helyezzen ki korszerű higiéniai és kézmosási technikákat ismertető 

feliratokat és jelzéseket az oktatási intézményen belül, különösen a 
mellékhelyiségekben. Helyezzen ki kézfertőtlenítőket és a 

rendszeres használatukra emlékeztető feliratokat, illetve táblákat az 

épületek, tantermek, mellékhelyiségek, kávézók és könyvtárak be-

és kijáratainál.

A következő oldalakon további segítséget adunk a megfelelő 

kézhigiénia óvodai, általános és középiskolai, valamint felsőoktatási 

intézményeken belüli széles körű elterjesztéséhez.
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A papírtörlővel végzett kéztörlés 
során keletkező súrlódás

több baktériumot
távolít el más kézszárítási 
eljárásokhoz képest.2

1. Redway K, Fawdar S. A comparative study of three different hand drying methods: paper towel, warm air dryer, jet air dryer (Három különböző kézszárítási módszer: papír kéztörlő, meleg levegős kézszárító, illetve nagy teljesítményű kézszárító 
összehasonlító vizsgálata). European Tissue Symposium (Európai Papírtörlő Szimpózium, ETS). 2008.
2. Best EL, Parnell P, Wilcox MH. Microbiological comparison of hand-drying methods: the potential for contamination of the envi ronment, user, and bystander (A kézszárító módszerek mikrobiológiai összehasonlítása: a környezet, a felhasználó és 
a közelben tartózkodók beszennyezésének és megfertőzésének kockázata). Journal of Hospital Infection. 2014. december; 88(4):1 99–206. 



Óvodák
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Letöltés

Szórólap

Letöltés

Ella kézmosó kalandja –
alkalmazás

Letöltés Letöltés

Ella kézmosó kalandja –
poszter

Ella kézmosó kalandja –
kifestő

Letöltés

A megfelelő kézhigiéniai 
technika elsajátításáért 
járó oklevél

Bár nehézséget jelenthet a helyes higiéniai technikák megfelelő óvodai átadása, kulcsfontosságú a megfázás, az influenza és más 
vírusok, így például az új koronavírus (COVID-19) okozta járvány terjedésének megfékezésében. A Tork ennek elősegítése érdekében

összeállította az „Ella kézmosó kalandja” elnevezésű iskolai oktatóanyagot, amely többek között egy díjmentesen letölthető 
alkalmazást, higiéniai prospektusokat és egyéb oktatóanyagokat, valamint a kézmosás szórakoztatóbbá tételéhez segítséget nyújtó 
tevékenységek leírásait is tartalmazza, hogy még egyszerűbb váljon a szükséges ismeretek átadása és elsajátítása. 

Az „Ella kézmosó kalandja” Tork alkalmazás és mesekönyv tartalmi helyességét a Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 
szakértői ellenőrizték.

Segédanyagok

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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Általános és középiskolák
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Letöltés

Poszterek

Letöltés Letöltés

Munkafüzet diákoknak Tanári kézikönyv

Letöltés

Kézhigiéniai technikákat 
ismertető kártyák

Letöltés

Oklevél

Az általános és középiskolás tanulók a közös tantermek, játszóterek és mellékhelyiségek használatakor tudtukon kívül 

gyakran a vírust okozó kórokozókat is átadják egymásnak. Időnként meglehetősen nagy nehézséget okozhat a tanulók 
megfelelő – a koronavírus (COVID-19) okozta járvány elterjedésének megfékezéséhez szükséges – kézmosásra történő 

rászoktatása. A Tork által összeállított, „Max kézmosó iskolája” című oktatóanyag célja, hogy egyszerűbbé tegye a 
megfelelő kézmosással és kézszárítással kapcsolatos tudnivalók átadását a diákoknak. A kézhigiéniai technikák 
gyakorlásával, valamint az esetleges problémák megoldásával és a hasznos tanácsokkal a diákok gyorsan elsajátíthatják a 
szükséges ismereteket. 

Az alábbi munkafüzet és tanári kézikönyv a kézhigiéniai leckékhez nyújt segítséget. Gyakoroltassa a megfelelő kézhigiéniai 

technikákat a tanórákon, vagy adja fel őket házi feladatként. A poszterek a tantermek előtti falakon, a mellékhelyiségekben 
és a szabadtéri büfékben is kihelyezhetők. Jutalmazza oklevéllel a megfelelő kézmosási ismereteket elsajátító diákokat.

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


Segédanyagok
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A kézmosás technikája
A helyes kézbedörzsölési

technika

Letöltés

A koronavírus (COVID-19) 

okozta járvány iskolákon belüli 

elterjedésének megelőzése és 

ellenőrzése (WHO)

Felsőoktatási intézmények
A koronavírus (COVID-19) okozta világjárvány alatt minden 

eddiginél fontosabbá vált a megfelelő kézhigiéniai technikák 

egyetemeken és főiskolákon belüli alkalmazása és széles körű 

elterjesztése, és ennek nagy valószínűséggel a jövőben is 

meghatározó jelentősége lesz. A felsőoktatási intézményekben 

rengeteg hallgató megfordul a szemeszterek alatt.

A különböző kilincseket, villanykapcsolókat és asztalfelületeket 

sok-sok hallgató, oktató és dolgozó érinti meg nap mint nap. 

Rendkívül fontos, hogy napközben mindenki gyakran és 

alaposan megmossa, majd pedig papír kéztörlővel megtörölje a 

kezét, különösen az alábbi esetekben:

• Orrfújás, köhögés vagy tüsszentés után

• Ételkészítés, illetve étkezés előtt és után

• Mosdóhasználat után 

• Ha a kezünk jól láthatóan piszkos vagy szennyezett

• A billentyűzetek, számítógépek és nyomtatók közös 

használatát, illetve a szemét kivitelét követően 

Minden egyes mellékhelyiségben biztosítson tiszta, elegendő 

mennyiségű, egyszer használatos kéztörlőpapírt és szappant a 

hallgatók és oktatók, valamint a személyzet tagjai számára. 

Helyezzen ki kézfertőtlenítőket és a rendszeres használatukra 

emlékeztető feliratokat, illetve táblákat az épületek, tantermek, 

mellékhelyiségek, kávézók és könyvtárak be- és kijáratainál.

Az alábbiakban néhány eszköz és információ található a 

kézmosási és fertőtlenítési technikák hallgatók, dolgozók és 

látogatók körében történő népszerűsítéséhez.

Letöltés Letöltés

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/key-messages-and-actions-for-covid-19-prevention-and-control-in-schools-march-2020.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/key-messages-and-actions-for-covid-19-prevention-and-control-in-schools-march-2020.pdf
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/39Tk8vO
https://healthyhands.torkusa.com/us/projects/new?dispenser_id=3&template_id=10891
https://bit.ly/2XndGKX
https://healthyhands.torkusa.com/us/projects/new?dispenser_id=3&template_id=10892


Felülettisztítás
Az új koronavírussal szennyezett felületek megérintése jelentős mértékben 

hozzájárulhat a koronavírus (COVID-19) okozta járvány hallgatók, oktatók és 

dolgozók körében történő továbbterjedéséhez, így elengedhetetlenül fontos a 

gyakori takarítás. Íme néhány hasznos tanács az oktatási intézményeken 

belüli helyiségek tisztításához:

• Tantermek, könyv tárak, laboratóriumok, irodahelyiségek és 

folyosók:Gondoskodjon a korlátok, csapok, ajtó- és ablakkil incsek, 

vil lanykapcsolók, íróasztalok, székek, asztalok és oktatási segédanyagok 

rendszeres tisztításáról.

• Mellékhelyiségek és öltözők: Előbb a kevésbé szennyezett felületek 

tisztítását végezze el, a vécék és a padló tisztítását pedig hagyja a 

végére. Gondoskodjon a kil incsek, vil lanykapcsolók, adagolók, 

mosdókagylók és ajtókil incsek, toalettülőkék és vécélehúzók tiszta 

állapotáról. Többször is törölje át az érintett felületeket a baktériumok 

elszaporodásának megakadályozása érdekében. Mivel a 

felmosórongyokban és a szivacsokban könnyen megtelepedhetnek a 

baktériumok, érdemes egyszer használatos eszközöket alkalmazni.

• Káv ézók, konyhai helyiségek és előadótermek:Gondoskodjon a 

kilincsek, vil lanykapcsolók, élelmiszerekkel érintkező és gyakran 

megérintett felületek, mosdókagylók, vécécsészék, védőplexik, asztalok, 

székek, pultok és pénztárgépek rendszeres tisztításáról. Előbb a 

kevésbé szennyezett felületek tisztítását végezze el, a padló tisztítását 

pedig hagyja a végére. A zsíros vagy olajos felületeket fertőtlenítés előtt 

forró vízzel és tisztítószerekkel kell megtisztítani.

• Tornatermek:Törölje át alaposan a gyakran megérintett felületeket, 

többek között a sporteszközök, csapok, kil incsek és az öltözők felületét.

Az alábbiakban további segítséget adunk ahhoz, hogy az oktatási 

intézmények a koronavírus (COVID-19) okozta világjárvány alatt és után is 

tiszták és higiénikusak maradjanak.
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Letöltés

Segédanyagok

Tork egészségv édelmi 

takarítás – ellenőrzőlista

Az adatalapú takarítás 

értéke a tanintézményekben 

alkalmazandó

rendszereknél

COVID-19 és élelmiszer-

biztonság: útmutató 

v endéglátóipari cégeknek (a 

WHO alapján)

Letöltés Letöltés

https://bit.ly/3gv8lIs
https://tork-images.essity.com/images-c5/990/201990/original/tork-whitepaper-us-final.pdf
https://bit.ly/2ZBqw9g
https://www.who.int/publications-detail/covid-19-and-food-safety-guidance-for-food-businesses
https://www.who.int/publications-detail/covid-19-and-food-safety-guidance-for-food-businesses
https://tork-images.essity.com/images-c5/990/201990/original/tork-whitepaper-us-final.pdf
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Ahhoz, hogy tudatosítani tudjuk a megfelelő kézhigiéniai technikákat a diákok és a személyzet körében, elengedhetetlenül fontos a 
kézhigiéniai szereket tartalmazó adagolók elérhető és jól látható helyre történő kihelyezése, függetlenül attól, hogy a koron avírus 
(COVID-19) okozta világjárvány nem érintette az adott intézményben folyó oktatást, vagy szüneteltették, és jelenleg az újraindítását

tervezik éppen. Íme néhány irányadó alapelv az oktatási intézmények tisztán tartásához.

Bejáratok
A megf elelő kézhigiénia előmozdítása érdekében minden egy es bejáratnál 

hely ezzen ki kézf ertőtlenítőt a hallgatók, a szülők, az oktatók és a személy zet 

számára. Hely ezzen ki a megf elelő kézhigiénia f ontosságára f igy elmeztető 

f eliratokat, illetv e táblákat.

Mellékhelyiségek és öltözők
Gondoskodjon arról, hogy  a mosdókagy lók közelében, megf elelő magasságban 

elegendő menny iségben álljon rendelkezésre szappan, kéztörlő, kozmetikai 

kendő és kézf ertőtlenítő-adagoló. Az érintésmentes (szenzoros) adagolók 

csökkentik az érintkezési pontok f elületét, a kézf ertőtlenítő pedig hozzájárul a 

személy es higiénia előmozdításához. Tekintettel arra, hogy  a kézszárítók a 

papír kéztörlőknél jóv al nagy obb arány ban juttatják a lev egőbe a baktériumokat, 

az előbbiekkel történő kéztörlés csökkenti a baktériumok terjedésének a 

kockázatát.1 Kozmetikai kendők biztosításáv al megelőzhető a kórokozók 

terjedése. Az adagolók és ajtók közelében kihely ezett f edeles 

hulladékgy űjtőkkel csökkenthető a szenny ezettség és a f ertőzés kockázata.

Tantermek
Hely ezzen ki kézf ertőtlenítőt az ajtóknál, és ösztönözze arra a diákokat, hogy  a 

terembe belépv e használják is. Gondoskodjon arról, hogy  a higiénia 

előmozdítása érdekében a bejáratok közelében is rendelkezésre álljanak 

kozmetikai kendők. Az íróasztalok rendszeres tisztítása érdekében biztosítson 

megf elelő törlőkendőket és tisztítószereket.

Könyvtárak, számítógéptermek és irodák
Hely ezzen ki kézf ertőtlenítőket és kozmetikai kendőket ezeken a nagy  f orgalmú 

hely eken. Az itt kihely ezett, f edeles hulladékgy űjtők csökkenthetik a 

szenny eződés és a f ertőzés kockázatát. A törlőpapírok és tisztítószerek 

egy szerű elérhetősége elősegíti az asztalok, székek, polcok, számítógépek és 

pultok rendszeres megtisztítását. Bátorítson minden f elhasználót arra, hogy  

használat után megtisztítsa a munkaterületet.

Kávézók és konyhai helyiségek
Hely ezzen ki kézf ertőtlenítőt a bejáratoknál. Ellenőrizze, hogy  a mosdókagy lók 

mellett v an-e szappan és kéztörlő-adagoló. Tartson egy szer használatos 

kéztörlőkhöz és tisztítószerekhez v aló adagolót a pulton a rendszeres tisztítás 

érdekében, v alamint kézf ertőtlenítő-adagolót a két v ásárlás közötti higiénia 

előmozdításához. Oly an szalv étaadagolókat hely ezzen ki, amely eket egy szerre 

csak egy  személy  használhat, hogy  a hallgatók csak az általuk használt 

szalv étákat érintsék meg.

Tanári szobák és ápolóhelyiség
Minden mosdókagy ló f ölé hely ezzen ki szappant és f ertőtlenítőadagolót. 

Hely ezzen ki érintésmentes (szenzoros) kéztörlő-adagolókat és 

hulladékgy űjtőket a mosdók mellé. Biztosítson törlési megoldásokat, hogy  

elősegítse a f elületek rendszeres megtisztítását. Hely ezzen ki az asztalokra 

laponkénti adagolású szalv étaadagolókat és kozmetikai kendő adagolókat a 

higiéniés körülmény ek jav ítása érdekében.

Tornatermek és atlétikai létesítmények
A nagy  f orgalmú területek, például a tornatermek és atlétikai létesítmény ek 

bejáratainál kihely ezett kézf ertőtlenítők segíthetnek a hallgatóknak és a 

dolgozóknak abban, hogy  megakadály ozzák a baktériumok elszaporodását.
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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 (Három különböző kézszárítási módszer: papír kéztörlő, meleg 
levegős kézszárító, illetve nagy teljesítményű kézszárító összehasonlító vizsgálata). European Tissue Symposium (Európai Papírtörlő Szimpózium, ETS). 2008.



Mosdó

- Tork termékek és megoldások a nagy forgalmú
területek támogatására.

- A Tork termékei és megoldásai

segítik Önt egy egészségesebb

oktatási környezet kialakításában.

Dispensers

552500
Tork PeakServe® folyamatos  adagolású

kéztörlőpapír-adagoló

3 másodperc alatt elvehető kéztörlő papír a  gördülékenyebb 

mosdóforgalomért, sorbanállás nélkül

682000
Tork SmartOne® Mini duplatekercses  

toalettpapír adagoló

Mindkét tekercs egészen a végéig felhasználható így  minimalizálható 

a hulladék mennyisége és a laponkénti  adagolás csökkenti a

keresztfertőzést

560000 Tork folyékony és sprayszappan adagoló
Harmadik fél által igazolt, könnyen használható  tanúsítvánnyal 

rendelkező adagoló - elősegíti a  megfelelő kézhigiéniát minden 

felhasználó számára

Refills

100585
Tork PeakServe® folyamatos  

adagolású kéztörlőpapír
A tömörített kéztörlőkből kétszer annyit lehet szállítani  és tárolni

472193
Tork SmartOne® Mini tekercses  

toalettpapír

Fenntartható megoldás a laponkénti adagolásnak  

köszönhetően

420501 Tork kézkímélő folyékony szappan
A zárt rendszer és a használat során zsugorodó palack  javítja a 

higiéniát és csökkenti a hulladékmennyiségét

420103 Tork alkoholos kézfertőtlenítő gél Kiváló kézhigiéniai megoldás víz hiányában is

420110 Tork alkoholos folyékony kézfertőtlenítő Kiváló kézhigiéniai megoldás víz hiányában is

552500 682000 560000 100585 472193 420501 420103 420110

Dispensers

560000 Tork folyékony és sprayszappan  adagoló

Harmadik fél által igazolt, könnyen használható  tanúsítvánnyal 

rendelkező adagoló - elősegíti a  megfelelő kézhigiéniát minden 

felhasználó számára

511060 Tork higiéniai állvány Fertőtlenítő állvány, felszerelhető S1 adagolókkal

Refills

420103 Tork alkoholos kézfertőtlenítő gél Kiváló kézhigiéniai megoldás víz hiányában is

420110 Tork alkoholos folyékony kézfertőtlenítő Kiváló kézhigiéniai megoldás víz hiányában is

560000 511060 420103 420110

Tantermek/  

Közösségi terek

- Egy higiéniai program bevezetésével a

campus területén csökkenthető a 

keresztfertőzés lehetősége a diákok, oktatók és 

egyéb alkalmazottak között.

Dispensers

560000 Tork folyékony és sprayszappan  adagoló

Harmadik fél által igazolt, könnyen használható  tanúsítvánnyal 

rendelkező adagoló - elősegíti a  megfelelő kézhigiéniát minden 

felhasználó számára

473180
Tork Reflex™ laponkénti adagolású  

belsőmagos adagoló
Egy kézzel, könnyen használható

552000
Tork Xpress Multifold Hand Towel  

Dispenser
Extra keskeny és vonzó kialakítás

Refills

420103 Tork alkoholos kézfertőtlenítő gél Kiváló kézhigiéniai megoldás víz hiányában is

420110 Tork alkoholos folyékony kézfertőtlenítő Kiváló kézhigiéniai megoldás víz hiányában is

473412 Belsőmagos tekercs Többcélú papír a könnyeb törlési feladatokhoz

100288 Tork Xpress Soft Multifold Hand Towel Különleges kényelmet és maximális higiéniát nyújt

560000 473180 552000 420103 420110 473412 100288

Sport létesítmények és

fitness központok

- Jó benyomást keltő környezet mely 

állandó hozzáférést biztosít a higiéniai

termékekhez.

Dispensers

272900
Tork Xpressnap® Fit™asztali  

szalvétaadagoló

A teljes méretű szalvéták egy kisméretű adagolóba  vannak

hajtogatva

473190
Tork Reflex™ laponkénti adagolású  

belsőmagos adagoló
Higiénikus, hiszen csak a felhasznált papírt érinti meg

473186 Tork Reflex™hordozható belsőmagos  adagoló
Mivel csak a felhasznált lapot érinti csökkenti a  

keresztfertőzés kockázatát

658002 Hordozható Mini belsőmagos adagoló
Tartós kialakítású és ergonomikus, hatékonyságot  növelő

adagolók

Refills

15830 Tork Xpressnap® Fit™ fehér adagolós  szalvéta
A teljes méretű szalvéták egy kisméretű adagolóba  vannak

hajtogatva

473242 Belsőmagos tekercs Többcélú papír a könnyeb törlési feladatokhoz

100130 Mini Belsőmagos tekercs Többcélú papír a könnyeb törlési feladatokhoz

194650
Tork színes, többször használható  

tisztítókendő -sárga

Erős és tartós, nem szakad könyen és újra  

felhasználható

194750
Tork színes, többszörhasználható  

tisztítókendő - piros

Több célú tisztítókendő, ellátja az általános törlési  feladatokat, 

erős és nedvszívó

272900 15830473190 473186 658002 473242   100130 194650 194750

Kávézó/

Étkező helyiségek

- Teremtsen pozitív és higiénikus

vendégélményt nagy kapacitású és hatékony 

megoldásokkal, melyekkel időt takaríthat meg.
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