
Saugumas darbe: COVID-19 

priemonių rinkinys biurų pastatams



Šiuo precedento neturinčiu laikotarpiu kai kurie regionai dar gyvena karantino 

sąlygomis, kituose įstaigos jau pradeda atverti duris lankytojams. Mes vis dar 

nežinome, kaip po karantino jausis žmonės ir kaip atrodys mūsų darbo vietos, o 

vadovai ieško būdų, kaip apsaugoti darbuotojus nuo COVID-19, kaip aptarnauti 

klientus ir patenkinti pagrindinius poreikius.

Pastatų valdytojams pavesta paruošti biurų pastatus grįžtantiems darbuotojams. 

Jie turi pasirūpinti tinkama įranga ir produktais, tenkinančiais aukštus higienos 

reikalavimus, taip pat laikytis tinkamo valymo protokolo, kuris padėtų išsklaidyti 

darbuotojų susirūpinimą dėl infekcijos.

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 kolegoms likti saugiems ir toliau vykdyti veiklą.

Tikimės, kad savo biurus atidarysite atsakingai ir tvariai, ir jūs, jūsų kolegos ir 

klientai būsite saugūs ir sveiki.

Su pagarba

Anna Königson Koopmans
Biurų pastatų rinkodaros direktorė

„Essity Professional Hygiene“
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Mes galime padėti.



COVID-19
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Atsidarius biurų pastatams, jų darbuotojams rūpi užkirsti 

kelią COVID-19 plitimui ir užtikrinti, kad sergantys 

darbuotojai liktų namuose. COVID-19 gali plisti per 

lašelius, kurie pasklinda ore užkrėstam darbuotojui kosint 

ar 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 biure šio protrūkio laikotarpiu ir ateityje.

Kaip COVID-19 plinta biurų pastate?

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
Apie 70 % biurų šiandien yra atviro plano, todėl nėra 

paprasta užkirsti kelią COVID-19 sukeliančio viruso 

plitimui. Būdami biure dažnai liečiame įvairius paviršius –

klaviatūras, kompiuterių peles ir telefonus, kurie gali būti 

užteršti patogenais.

Todėl dabar kaip niekada svarbu laikytis tinkamos rankų 

higienos. Darbuotojai 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 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 tinkamai plauti 

rankas ir jas dezinfekuoti.
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Informacinė medžiaga

Rankų plovimosi procedūra Rankų dezinfekavimas

Atsisiųsti Atsisiųsti

https://healthyhands.tork.lt/lt/projects/new?dispenser_id=1&template_id=4432
https://healthyhands.torkusa.com/us/projects/new?dispenser_id=3&template_id=10891
https://healthyhands.torkusa.com/us/projects/new?dispenser_id=3&template_id=10891
https://healthyhands.tork.lt/lt/projects/new?dispenser_id=1&template_id=4433
https://healthyhands.torkusa.com/us/projects/new?dispenser_id=3&template_id=10892
https://healthyhands.torkusa.com/us/projects/new?dispenser_id=3&template_id=10892


Paviršių valymas
Biuro darbuotojai gali užsikrėsti COVID-19 liesdami paviršius, užterštus naujuoju koronavirusu, todėl, kad būtų 

sumažintas infekcijos plitimas, dažnai liečiamus paviršius reikia dažnai valyti ir dezinfekuoti. Štai keletas patarimų, kaip 

valyti skirtingas jūsų pastato zonas:

• Bendrai: Intensyvaus judėjimo zonas, kur yra dažnai liečiamų paviršių, reikia valyti dažniausiai. Naudokite 

vienkartines šluostes ir dažnai jas keiskite. Pasirūpinkite, kad valytojai turėtų veiksmingą valymo įrangą ir 

individualias saugos priemones. Pasirūpinkite, kad darbuotojai turėtų vienkartinių šluosčių ir prireikus galėtų 

nusivalyti paviršius.

• Priimamasis: dažniau 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: dažniau valykite bendrai naudojamą ir dažnai liečiamą įrangą – klaviatūras, kompiuterių peles, 

spausdintuvus ir telefonus, ir pasirūpinkite, kad reguliariai būtų valomi visi paviršiai. Pasirūpinkite, kad darbuotojai 

turėtų vienkartinių šluosčių ir prireikus galėtų bet kada nusivalyti paviršius.

• Higieninės patalpos: pradėkite valyti nuo mažiausiai užterštų paviršių ir baikite išvalydami unitazus ir grindis. Kad 

neperneštumėte mikrobų, naudokite daugiau nei vieną šluostę. Šluostėse ir kempinėse gali susikaupti 

mikroorganizmų, todėl valytojams rekomenduojama naudoti vienkartines priemones.

• Poilsio kambariai: pirmiausia nuvalykite mažiausiai užterštus paviršius, paskiausiai išvalykite grindis. Prieš 

dezinfekuojant, riebaluotus paviršius pirmiausia reikia nuplauti karštu vandeniu ir profesionaliajam naudojimui skirtu 

valikliu.

Toliau pateikiame papildomos medžiagos, kuri padės pasirūpinti jūsų biurų pastate dirbančių žmonių saugumu. 
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Atsisiųsti Atsisiųsti Sužinoti daugiau Sužinoti daugiau

Informacinė medžiaga

Higienos problemos

atviro plano biure

„Tork“ valymo 

sprendimų sveikatai 

kontrolinis sąrašas

Duomenimis pagrįsto 

valymo pranašumai

Darbo vietos 

paruošimas COVID-19

https://tork-images.essity.com/images-c5/990/201990/original/tork-whitepaper-us-final.pdf
https://tork-images.essity.com/images-c5/990/201990/original/tork-whitepaper-us-final.pdf
https://tork-images.essity.com/images-c5/990/201990/original/tork-whitepaper-us-final.pdf
https://cdntorkprod.blob.core.windows.net/docs-c5/AFH/AFH_Global/Promotional_material/OfficeNew-IDML_new-lt-LT_OWYW__LT.pdf/156520/original/OfficeNew-IDML_new-lt-LT_OWYW__LT.pdf
https://tork-images.essity.com/images-c5/991/157991/original/tork-cleancare-checklist-tips.pdf
https://tork-images.essity.com/images-c5/991/157991/original/tork-cleancare-checklist-tips.pdf
https://tork-images.essity.com/images-c5/733/186733/original/whitepaper-the-value-of-data-driven-cleaning-180516.pdf
https://tork-images.essity.com/images-c5/733/186733/original/whitepaper-the-value-of-data-driven-cleaning-180516.pdf
https://tork-images.essity.com/images-c5/733/186733/original/whitepaper-the-value-of-data-driven-cleaning-180516.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf


5

Žmonėms sugrįžus į darbus, jų saugumas ir gerovė yra 

svarbiausias mūsų prioritetas. Patalpų valdytojai gali padėti 

mažinti infekcijos riziką skatindami žmones laikytis geros 

rankų higienos ir užtikrindami dažnesnį bei kitokį nei 

anksčiau patalpų valymą. 

Pateikite valymo ir higienos priemonių
Dabar darbuotojai patys labiau rūpinsis paviršių higiena, 

todėl pasirūpinkite, kad prireikus nusivalyti klaviatūras ir 

kitus bendrai naudojamus paviršius, jie visada turėtų 

reikiamų priemonių.

Pakeiskite darbo procedūras
Pakeiskite darbo procedūras, kad apribotumėte darbuotojų 

kontaktus biurų pastate:

• Pailginkite biuro darbo valandas ir skatinkite 

darbuotojus atvykti į biurą pamainomis. Pailginkite 

pamainų keitimosi laiką, kad sumažintumėte kontaktų, o 

valytojai spėtų nuvalyti dažnai liečiamus paviršius.

• Nustatykite atvykimo ir išvykimo valandas.

Sumažinkite žmonių, įeinančių ir išeinančių iš vestibiulio, 

liftų ir poilsio kambarių, skaičių.

• Sudarykite darbo iš namų ir darbo biure grafikus.

Tegul biure kiekvieną dieną dirba tik pusė biuro 

darbuotojų.

• Atskirkite darbo vietas.Jei įmanoma, atskirkite darbo 

vietas biure, kad darbuotojai dirbtų didesniu atstumu 

vienas nuo kito.

• Ribokite asmeninių susitikimų skaičių. Jei įmanoma, 

susitikimus rekomenduojama rengti virtualioje erdvėje. 

Jei asmeniniai susitikimai neišvengiami, darbuotojai turi 

laikytis fizinio atstumo ir rankų higienos.

Skatinkite darbuotojus naudoti saugos 

priemones
Pasirūpinkite, kad visur ir visada būtų saugos priemonių –

veido kaukių ir popierinių rankšluosčių tiems, kas darbe 

sloguoja arba kosėja, taip pat uždarų šiukšliadėžių 

panaudotoms priemonėms higieniškai išmesti.

Patalpų valdytojai ir paslaugų teikėjai turi laikytis naujo 

aukštos kokybės biuro higienos standarto. Dabar turime 

galimybę ne tik patenkinti, bet ir viršyti žmonių lūkesčius ir 

sudaryti darbuotojams galimybę aktyviai rūpintis higiena 

savo darbo vietose.

Sveikatą užtikrinantys 

pastatai



Kadangi darbuotojai grįžta į biurus nesibaigus COVID-19 pandemijai, galite pagerinti rankų higieną optimaliai išdėstydami 

rankų higienos priemonių dozatorius. Pasirūpinkite, kad higienos priemonių būtų lengvai pastebimose ir pasiekiamose 

vietose, natūralių srautų zonose. Geriau, kad darbuotojams nereikėtų sukti iš kelio norint pasinaudoti dozatoriais. Mes 

suprantame, kad kiekvienas biuras yra unikalus, todėl čia pateikiame pagrindinius principus, tinkamus ir jūsų biurų erdvei.

Dozatorių išdėstymo rekomendacijos
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Sužinoti daugiau

Priėmimo zonos

1 Servetėlės

2 Dezinfekantas

Veido servetėlės

Šiukšliadėžės

3

4

Unitazo sėdynės užtiesalas

Tualetinis popierius

Rankšluosčiai

Muilas

Šiukšliadėžės

Dezinfekantas

Veido servetėlės

1

2

3

4

5

6
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Muilas

Dezinfekantas

Šiukšliadėžės

Rankšluosčiai

1

2

3

4

Rankų dezinfekantas

Servetėlės

Veido servetėlės

Šluostymo ir valymo šluostės

Šiukšliadėžės

1

2

3

4

5

Posėdžių salės

Dezinfekantas

Šiukšliadėžės

Veido servetėlės

Šluostymo ir valymo šluostės

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 biurų pastatų patalpose 

COVID-19 protrūkio metu, apsilankykite mūsų 

tinklalapyje „Biuro higiena“. 

Šluostymo ir valymo šluostės5

Servetėlės

Servetėlės veidui
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https://www.torkusa.com/recommendations/businesses/office/

