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Placer hånddesinfektion ved 
indgangen til faciliteterne for både 
medarbejdere og gæster. Sørg for at 
medarbejderne gennemfører grundig 
håndvask, når de møder på arbejde. 
Omklædningsrum bør altid være 
udstyret med mindst én dispenser for 
hver håndvask. Sæt dispensere til 
håndklædeark op og affaldsspande 
nær håndvaskene. 

Tork Clean CareTM

Hvis hænderne ikke er synligt snavsede, 
kan man bruge hånddesinfektion, hvor 
der ikke er adgang til vand. Synlige og 
nemt tilgængelige dispensere rundt 
omkring i faciliteterne vil anspore 
medarbejderne til at bruge dem. Hvis 
der ikke kan monteres dispensere 
på væggene, er en fritstående 
hygiejnestander et godt alternativ.

Medarbejdere bør altid holde korrekt 
afstand. Det er en god idé at markere 
tydelige zoner, der kan hjælpe 
medarbejderne med dette under 
arbejdet. Hver zone bør være nemt 
tilgængelig for udførelse af produktions- 
og vedligeholdelsesopgaver, samt for 
rengøring og håndhygiejne. Placering 
af dispensere tæt ved vil opmuntre til 
regelmæssig rengøring af overflader, 
man hyppigt kommer i kontakt med, og 
mindsker medarbejdernes behov for at 
bevæge sig rundt mellem hinanden for 
at hente materialer.

Maskinoverflader kan være hyppige 
kontaktpunkter, ligesom kontrolpaneler 
med touchscreens, og bør desinficeres 
ofte. Dispensere med fleksible 
monteringsmuligheder, som f.eks. 
magneter, kan sikre, at der altid er rene 
aftørringsprodukter tilgængelige, der hvor 
der er brug for dem, hvilket opmuntrer til 
mere regelmæssig rengøring.

Hvis muligt, bør driftspersonale ikke 
dele værktøj eller materialer med 
andre medarbejdere. Individuelle, 
transportable aftørringsløsninger 
i æske eller spand er nemme at 
bære rundt, hvor der er brug for 
dem og kan tildeles den enkelte 
medarbejder for at mindske risikoen 
for krydskontaminering.

Fælles pauseområder bør udstyres med 
nemt tilgængelige hygiejneløsninger 
som sæbe, papirhåndklæder, 
hånddesinfektion og klude eller 
papir til rengøring af overflader. Brug 
dispensere med høj kapacitet og 
en-ad-gangen funktion, så der altid 
er produkter til rådighed og risikoen 
for krydskontaminering undgås, fordi 
brugerne kun rører det, de selv tager. 
Placer dispenserne hvor de er synlige  
og nemt tilgængelige for at fremme 
hyppig brug. 

Placering af dispensere i produktionsfaciliteter 
Indgange og  
omklædningsrum

Produktions- 
virksomheders  
produktionslinjer

Udstyr og værktøj til  
drift og vedligeholdelse  

Fællesområder

Hyppige kontaktpunkter

Produktionszoner

Tork, 
et Essity brand


