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Placera handdesinfektion vid ingången 
till din anläggning för både anställda 
och besökare. Säkerställ att anställda 
tvättar händerna ordentligt när de 
kommer till arbetet. Omklädningsrum 
ska vara utrustade med minst en 
tvåldispenser för två handfat. Placera 
dispensrar för pappershanddukar 
som kan hantera hög besöksfrekvens 
tillsammans med papperskorgar i 
närheten av handfaten. 

Tork Clean Care

Om handtvätt inte är möjligt kan 
handdesinfektion användas om 
händerna inte är synligt smutsiga. 
Tillgängliga och synliga dispensrar 
överallt på anläggningen uppmuntrar 
anställda att använda dem. Om 
dispensern inte kan monteras på 
väggen, använd en fristående 
hygiendispenser.

Anställda ska hålla lämpligt avstånd vid 
alla tidpunkter. Områden kan markeras 
för att ge tydlig hänvisning till anställda 
när de arbetar. Varje område ska ha god 
tillgång till verktyg för produktion och 
underhållsuppgifter, så väl som yt- och 
handrengöring. Placering av dispensrar 
med rengöringsdukar eller torkpapper i 
närheten främjar regelbunden rengöring 
av ytor som vidrörs av många och 
minskar anställdas rörelse i lokalen för 
att hämta material.

Många maskinytor kan vidröras av 
flera personer, inklusive funktioner som 
hanteras via pekskärmar. Sådana skärmar 
ska desinficeras regelbundet. Ett tips 
är att använda dispensrar med flexibla 
monteringsalternativ, t.ex. magneter, för att 
säkerställa att ett rent avtorkningspapper 
är tillgängligt i närheten av arbetet. Tillgång 
till avtorkningspapper främjar regelbunden 
ytrengöring.

Det är viktigt att underhållspersonal 
undviker att dela verktyg eller material 
med övriga anställda, så långt möjligt. 
Individuella, bärbara lösningar med 
rengöringsdukar i en handy box eller 
hink är enkla att bära dit de behövs 
och kan tilldelas en enskild anställd 
för att undvika smittspridning.

Gemensamma utrymmen som används 
vid raster måste vara utrustade med 
lättillgängliga hygienlösningar inklusive 
tvål, pappershanddukar, handdesinfektion 
för händer och rengöringsdukar eller 
torkpapper för avtorkning av ytor. 
Använd dispensrar som passar för hög 
besöksfrekvens och som matar ut ett ark 
åt gången för att garantera tillgänglighet 
för alla skift och minska smittspridning 
eftersom användare endast vidrör det 
papper de behöver. Placera dispensrar 
på lättillgängliga ställen väl synliga för att 
främja frekvent användning. 
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