
1.
1.

2.
2.

3.

3.

4.
4.

5.

5.

6.

6.

Novietojiet roku dezinfekcijas līdzekļus 
pie ieejas, lai tos varētu izmantot 
darbinieki un apmeklētāji. Nodrošiniet, 
lai darbinieki rūpīgi nomazgātu rokas 
pēc ierašanās darbā. Ģērbtuvēs jābūt 
vismaz vienam ziepju dozatoram uz 
divām roku mazgāšanas izlietnēm. 
Līdzās izlietnēm novietojiet ietilpīgus 
papīra dvieļu dozatorus un ar kāju 
atveramas atkritumu tvertnes. 

Tork Clean CareSM

Ja roku mazgāšanu nav iespējams 
nodrošināt, var izmantot dezinfekcijas 
līdzekli rokām, kas nav redzami netīras. 
Pieejami un visā objektā redzami dozatori 
veicinās to izmantošanu. Ja dozatoru 
nevar piestiprināt pie sienas, izmantojiet 
brīvi stāvošu dozatoru statīvu.

Darbiniekiem visu laiku jāievēro noteikts 
attālums. Zonas var skaidri iezīmēt, lai 
palīdzētu darbiniekiem tās ievērot darba 
laikā. Katrai zonai jābūt pieejai ražošanas 
un apkopes uzdevumu piederumiem, 
kā arī virsmu tīrīšanas un roku higiēnas 
līdzekļiem. Novietojot drānu dozatorus 
tuvumā, tiks veicināta regulāra virsmas 
tīrīšana bieži aizskaramās vietās un 
samazināta darbinieku kustība piederumu 
paņemšanai.

Daudzas mašīnu virsmas var būt bieži 
aizskaramas vietas, tostarp skārienekrānu 
interfeisi. Šie ekrāni regulāri jādezinficē. 
Izmantojot dozatorus ar elastīgiem 
montāžas variantiem, tostarp magnētiem, 
var nodrošināt, ka tīra slaucīšanas salvete 
ir pieejama lietošanas vietas tuvumā. Drānu 
pieejamība veicina regulāru virsmas tīrīšanu.

Ir svarīgi, lai apkalpojošais personāls 
izvairītos no instrumentu vai materiālu 
koplietošanas ar citiem darbiniekiem, ja 
tas ir iespējams. Individuālus pārnesamos 
risinājumus kārbā vai spainītī var viegli 
nogādāt līdz lietošanas vietai, un tos var 
piešķirt katram darbiniekam, lai samazinātu 
šķērspiesārņojumu.

Kopīgās telpas, ko izmanto 
pārtraukumiem, jāaprīko ar viegli 
pieejamiem higiēnas risinājumiem 
– ietverot ziepes, papīra dvieļus, 
dezinfekcijas līdzekļus un drānas 
virsmu noslaucīšanai. Izmantojiet 
lielas ietilpības dozatorus ar 
viena izstrādājuma dozēšanu, lai 
garantētu pieejamību maiņas laikā un 
samazinātu šķērspiesārņojumu, jo tikai 
lietotājs pieskaras sev vajadzīgajam 
izstrādājumam. Novietojiet dozatorus 
viegli pieejamās un labi redzamās vietās, 
lai veicinātu izmantošanu. 
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