
Saugumas darbe: COVID-19 
priemonių rinkinys valstybinėms 
organizacijoms



Šiuo krizės laikotarpiu valstybinėms organizacijoms tenka tęsti darbą 
nacionaliniu ir vietos lygiu ir rūpintis tiek savo darbuotojų, tiek visuomenės 
sveikata. Būtina imtis papildomų priemonių siekiant sumažinti infekcijos plitimą, 
pavyzdžiui, teikti gaires ir patarimus atsižvelgiant į sveikatos apsaugos 
pareigūnų rekomendacijas, užtikrinti būtiniausių higienos ir valymo priemonių 
tiekimą, taip pat įgyvendinti priemones priimant lankytojus.

Jau daugiau kaip 50 metų mes, „Tork“, esame įsipareigoję gerinti higieną viso 
pasaulio įstaigose, kurdami ir gamindami higienos sprendimus bei skaitmeninę 
valymo programinę įrangą.

Šiame priemonių rinkinyje norime pasidalyti savo patirtimi ir pateikti konkrečias 
rekomendacijas, kaip tinkamai pasirūpinti rankų higiena ir valyti paviršius, kad 
padėtume jums ir jūsų darbuotojams likti saugiems ir palaikyti itin svarbios 
infrastruktūros darbą.

Tikimės, kad liksite sveiki ir toliau rūpinsitės visuomenės saugumu, sveikata ir 
gerove.

Su pagarba,

Anna Königson Koopmans
Valstybinių organizacijų rinkodaros vadovė
„Essity Professional Hygiene“

1

Mes galime padėti.



COVID-19
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COVID-19 gali plisti jūsų valstybinėje įstaigoje tarp 
darbuotojų ir lankytojų per lašelius, išskiriamus 
užsikrėtusiam asmeniui kosint ir čiaudint. Virusai taip pat 
gali plisti per užkrėstus paviršius ir daiktus.

Tačiau laikydamiesi tinkamo rankų higienos protokolo, 
atlikdami įprastas valymo ir dezinfekavimo procedūras bei 
savo įstaigoje optimaliai išdėstę dozatorius, galite 
sumažinti COVID-19 sukeliančių virusų plitimą. Šiame 
rinkinyje pateikiama medžiaga padės sustiprinti gerąją 
praktiką jūsų organizacijoje šio protrūkio laikotarpiu ir 
ateityje.

Kaip COVID-19 gali plisti valstybinės įstaigos patalpose?

Artimas asmeninis kontaktas, 
pavyzdžiui, prisilietimas arba 

rankos paspaudimas

Per orą kosint ir 
čiaudint

Palietus daiktus ir 
paviršius, ant kurių yra 

virusų, o paskui palietus 
savo burną, nosį arba akis



Rankų higiena
Dabartinio COVID-19 protrūkio metu kaip niekada svarbu 
savo įstaigoje laikytis rankų higienos.

Valstybinėje organizacijoje liečiame įvairius paviršius –
klaviatūras, kompiuterių peles ir telefonus, kurie gali būti 
užteršti įvairiais patogenais, pavyzdžiui, koronavirusais. 
Darbuotojai ir lankytojai turi dažnai ir tinkamai plautis 
rankas visą dieną, ypač šiais atvejais:

• išsipūtę nosį, nusikosėję arba nusičiaudėję,
• prieš ir po maisto ruošimo ir valgymo,
• pasinaudoję tualetu ar palietę šiukšles.

Pasirūpinkite, kad jūsų darbuotojai ir lankytojai galėtų 
naudotis švariomis, gerai aprūpintomis higieninėmis 
patalpomis ir dezinfekantais.

Savo įstaigoje galite įvairiais būdais paskatinti žmones 
tinkamai laikytis rankų higienos, pavyzdžiui: prie 
praustuvių, higieninėse patalpose ir kitose dažnai 
lankomose vietose pakabinti rankų higieną primenančius 
ženklus. Toliau pateikiame keletą priemonių ir 
informacijos, skatinančių darbuotojus ir lankytojus 
tinkamai plauti rankas ir jas dezinfekuoti.
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Informacinė medžiaga

Atsisiųsti Atsisiųsti

Rankų plovimosi 
procedūra

Rankų dezinfekavimo
procedūra

https://bit.ly/2XhOaEX
https://bit.ly/2XcwF9m


Paviršių valymas
Jūsų valstybinės įstaigos darbuotojai gali užsikrėsti COVID-19 
liesdami paviršius, užterštus naujuoju koronavirusu, todėl, kad būtų 
išvengta infekcijos plitimo, dažnai liečiamus paviršius reikia dažnai 
dezinfekuoti. Štai keletas patarimų, kaip valyti skirtingas zonas jūsų 
įstaigoje:

• Priimamasis: reguliariai valykite dažnai liečiamus paviršius –
durų rankenas, jutiklinius ekranus ir liftų mygtukus. Paviršiai bus 
nuvalomi greičiau ir sklandžiau, jei valomasis tirpalas bus visada 
lengvai pasiekiamas.

• Biuras: valykite bendrai ir dažnai naudojamą įrangą –
klaviatūras, kompiuterių peles, telefonus.

• Higieninės patalpos: pradėkite valyti nuo mažiausiai užterštų 
paviršių ir baikite išvalydami unitazus ir grindis. Kad 
neperneštumėte mikrobų nuo paviršiaus ant paviršiaus, 
naudokite daugiau nei vieną šluostę. Šluostėse ir kempinėse gali 
susikaupti daug mikroorganizmų, todėl valytojams 
rekomenduojama naudoti vienkartines priemones.

• Poilsio kambarys: kad valymas būtų higieniškesnis, pradėkite 
nuo mažiausiai užterštų paviršių ir baikite išvalydami grindis. 
Prieš dezinfekuojant, riebaluotus paviršius pirmiausia reikia 
nuplauti karštu vandeniu ir profesionaliajam naudojimui skirtu 
valikliu.

Toliau pateikiame papildomos informacijos, kuri padės užtikrinti, kad 
jūsų valstybinės įstaigos patalpos COVID-19 protrūkio metu būtų 
švarios ir higieniškos.
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Atsisiųsti Atsisiųsti Sužinoti daugiau

Informacinė medžiaga

Higienos problemos
atviro plano biure

„Tork“ valymo sprendimų 
sveikatai kontrolinis 
sąrašas

Darbo vietos 
paruošimas COVID-19

Sužinoti daugiau

Darbo vietų paruošimo 
COVID-19 gairės (remiantis 
OSHA)

https://bit.ly/2LvgkHd
https://bit.ly/3bPpMje
https://bit.ly/3bEFWvL
https://bit.ly/2X3GING
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Kadangi dirbate COVID-19 protrūkio metu, pagerinkite rankų higieną optimaliai išdėstydami rankų higienos priemonių 
dozatorius. Pasirūpinkite, kad higienos priemonių būtų lengvai pastebimose ir pasiekiamose vietose, natūralių srautų 
zonose. Geriau, kad darbuotojams ir lankytojams nereikėtų sukti iš kelio, kad galėtų pasinaudoti dozatoriais. Mes 
suprantame, kad kiekviena įstaiga yra unikali, todėl čia pateikiame pagrindinius principus, tinkamus ir jūsų patalpoms.

Dozatorių išdėstymo rekomendacijos

Sužinoti daugiau

Klientų zonos

1 Servetėlės

2 Dezinfekantas

Veido servetėlės

Šiukšliadėžės
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Unitazo sėdynės užtiesalas

Tualetinis popierius

Popieriniai rankšluosčiai

Muilas

Šiukšliadėžės

Dezinfekantas

Veido servetėlės

1

2

3

4

5

6
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Muilas

Dezinfekantas

Šiukšliadėžės

Rankšluosčiai

Rankų dezinfekantas

Servetėlės

Veido servetėlės

Šluostymas ir valymas

Šiukšliadėžės

1

2

3

4

5

Posėdžių salės

Dezinfekantas

Šiukšliadėžės

Veido servetėlės

Šluostymo ir valymo priemonės

Servetėlės

1

2

3

4
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Biurų patalpos

Higieninės patalpos

Poilsio kambariai ir virtuvėlės

Biuro higiena
Norėdami gauti daugiau informacijos apie rankų 
higienos ir valymo svarbą valstybinių įstaigų 
patalpose COVID-19 protrūkio metu, apsilankykite 
mūsų tinklalapyje „Biuro higiena“. 

Šluostymo ar valymo šluostės

Servetėlės

Veido servetėlės

1

3

4

2

5

6
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https://www.torkusa.com/recommendations/businesses/office/

