
Drošība darbā: COVID-19 materiāli 

biroju ēkām



Šajā neprogrozējamā laikā daži reģioni joprojām paliek karantīnā, savukārt citi 

sāk atvērt savas robežas pēc vairāku nedēļu atrašanās izolācijā. Mēs joprojām 

samierināmies ar to, kā izskatās sabiedrība un darbavietas, savukārt vadītāji 

domā, kā pasargāt kolēģus no inficēšanās ar COVID-19, apkalpojot klientus un 

nodrošinot pamatvajadzības.

Objektu apsaimniekotājiem ir uzdots sagatavot biroju ēkas, lai varētu uzņemt 

darbiniekus, kas tajās atgriežas. Viņiem jānodrošina uz vietas piemērots 

aprīkojums un produkti, lai noteiktu augstu higiēnas standartu, kā arī piemērots 

tīrīšanas un uzkopšanas protokols, lai palīdzētu kolēģiem neraizēties par 

infekciju.

Vairāk nekā 50 gadus «Tork» darbinieki ir centušies un joprojām cenšas uzlabot 

higiēnu iestādēs visā pasaulē, izstrādājot un ražojot pilnīgus higiēnas risinājumus 

un digitālo uzkopšanas programmatūru.

Ar šiem norādījumiem mēs vēlamies dalīties savā pieredzē un sniegt konkrētas 

vadlīnijas, kā ievērot pareizu roku higiēnu un tīrīt virsmas, lai palīdzētu jums un 

jūsu kolēģiem saglabāt veselību un turpināt uzņēmējdarbību.

Ceram, ka jūs varat atkal atvērt birojus atbildīgi un ilgtspējīgi, saglabājot veselību 

un drošību sev, saviem kolēģiem un klientiem.

Ar cieņu

Anna Kēnigsone Kopmansa
Mārketinga direktore biroju ēku jautājumos

«Essity Professional Hygiene»
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Mēs esam šeit, lai palīdzētu



COVID-19
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Tā kā atkal tiek atvērtas biroju ēkas, apkalpojošais 

personāls īpaši domā par to, kā novērst COVID-19 

izplatību un panākt, lai saslimušie darbinieki paliktu mājās. 

COVID-19 var izplatīties ar pilieniem, kas rodas, kad 

inficēts cilvēks klepo vai šķauda. Tāpat infekcija var 

izplatīties ar piesārņotām virsmām vai priekšmetiem.

Ja tiek ievēroti pienācīgas roku higiēnas priekšraksti, 

veiktas regulāras tīrīšanas un dezinfekcijas procedūras un 

optimizēta dozatoru izvietošana, COVID-19 vīrusa 

izplatību jūsu objektā var samazināt. Šajā materiālu 

kopumā ir iekļauti resursi, kas nepieciešami, lai palīdzētu 

pastiprināt labāko praksi šīs infekcijas uzliesmojuma laikā 

un vēlāk.

Kā COVID-19 var izplatīties biroju ēkā?

Tuva ķermeniskā saskare,

piemēram, pieskaršanās 

vai

sarokošanās

Pa gaisu,

klepojot un

šķaudot

Pieskaroties priekšmetam 

vai virsmai, uz kuras 

atrodas vīruss, un pēc 

tam savai mutei, degunam 

vai acīm



Roku higiēna
Mūsdienās aptuveni 70% ir atvērtā plānojuma biroju, 

tāpēc liela problēma ir novērst tā vīrusa izplatību, kas 

izraisa COVID-19. Visos birojos mēs pieskaramies 

daudzām virsmām – piemēram, tastatūrām, datorpelēm 

un tālruņiem, kas var būt piesārņoti ar patogēnu.

Tāpēc svarīgāk nekā jebkad agrāk ir ievērot pienācīgu 

roku higiēnu. Darbiniekiem bieži un pareizi jāmazgā rokas 

visas dienas laikā, bet jo īpaši:

• Pēc deguna izšņaukšanas, klepošanas vai 

šķaudīšanas

• Pirms un pēc ēdiena gatavošanas un ēšanas

• Pēc tualetes lietošanas vai pieskaršanās atkritumiem

Jānodrošina, lai darbiniekiem būtu pieejama tīra, labi 

apgādāta roku mazgāšanas telpa un roku dezinfekcijas 

līdzeklis.

Jūs varat veicināt pareizas roku higiēnas ievērošanu savā 

objektā vairākos veidos, tostarp izliekot norādes izlietņu, 

tualetes telpu tuvumā un citās vietās, kur ir intensīva 

cilvēku plūsma. Tālāk ir norādīti daži līdzekļi un 

informācija, lai darbiniekiem veicinātu pareizu roku 

mazgāšanu un dezinficēšanu.
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Resursi

Roku mazgāšanas procedūra Roku dezinficēšana

Lejupielādēt Lejupielādēt

https://healthyhands.tork.lv/lv/projects/new?dispenser_id=1&template_id=4412
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.lv/lv/projects/new?dispenser_id=1&template_id=4408
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


Virsmu tīrīšana
Biroja darbinieki var inficēties ar COVID-19, pieskaroties ar jauno koronavīrusu piesārņotām virsmām, tāpēc vietas, 

kurām daudzi pieskaras, bieža jātīra un jādezinficē, lai mazinātu infekcijas izplatību. Daži tīrīšanas ieteikumi dažādām 

zonām ēkā:

• Koplietošanas zonas: vietām, kur ir intensīva cilvēku plūsma un bieži aizskaramas virsmas, jānosaka prioritāte, un 

tās bieži jātīra. Lietojiet vienreizlietojamās tīrīšanas drānas un bieži tās mainiet. Pārliecinieties, ka apkopējiem ir 

efektīvs tīrīšanas aprīkojums un ierīces, kas viņus pašus aizsargā. Nodrošiniet, lai darbiniekiem būtu pieejamas 

vienreizlietojamās tīrīšanas salvetes un lai vajadzības gadījumā viņi varētu notīrīt atsevišķas zonas.

• Pieņemšanas telpa: bieži noslaukiet virsmas, kurām cilvēki bieži pieskaras, – durvju rokturus, skārienekrānus un 

lifta pogas. Turiet slaucīšanas līdzekļus tuvumā, lai tīrīšana būtu ātrs un viegls uzdevums.

• Birojs: bieži notīriet koplietojamu aprīkojumu, kuram cilvēki bieži pieskaras, – tastatūras, datorpeles, printerus un 

tālruņus, un nodrošiniet, lai virsmu tīrīšana tiktu veikta regulāri. Nodrošiniet vienreizlietojamās tīrīšanas salvetes, lai 

darbinieki vajadzības gadījumā varētu gādāt par tīrību personiskajā darbvietā.

• Tualetes: sāciet tīrīšanu ar mazāk netīrām virsmām, un pabeidziet ar tualetes podu un grīdu. Izmantojiet vairākas 

drānas, lai novērstu mikrobu izplatīšanu. Sukās un sūkļos var sakrāties daudz mikroorganismu, tāpēc apkopējiem 

būtu jāpadomā par vienreizlietojamiem risinājumiem.

• Atpūtas telpas: vispirms notīriet mazāk netīras virsmas, un pabeidziet ar grīdu. Taukainas vai eļļainas virsmas 

pirms dezinficēšanas jānotīra ar karstu ūdeni un profesionālu mazgāšanas līdzekli.

Tālāk ir norādīti daži papildu resursi, lai palīdzētu garantēt, ka biroju ēka ir droša cilvēkiem, kas tajā strādā.
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Lejupielādēt Lejupielādēt Uzzināt vairāk Uzzināt vairāk

Resursi

Higiēnas problēmas

atvērta plānojuma birojā

«Tork» uzkopšanas 

kontrolsaraksts

Uz datu pamatu balstītas 

tīrīšanas vērtība

Sagatavota darbavieta 

COVID-19 laikā

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-lv-LV_OWYV_.pdf/156626/original/OfficeNew-IDML_new-lv-LV_OWYV_.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
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Tā kā darbinieki atgriežas birojā, viņu drošība un labklājība 

mums visiem ir galvenā prioritāte. Objektu apsaimniekotāji 

var palīdzēt tikt galā ar inficēšanās risku, veicinot pienācīgu 

roku higiēnu un veicot uzkopšanu un tīrīšanu biežāk un 

atšķirīgāk nekā iepriekš. 

Nodrošiniet tīrīšanas un higiēnas 

risinājumus
Darbinieki paši būs proaktīvāki virsmas higiēnas 

uzturēšanā, tāpēc nodrošiniet risinājumus, kas vajadzības 

gadījumā ļauj darbiniekiem notīrīt tastatūras un citas 

koplietojamas virsmas birojā.

Veiciet operatīvas korekcijas
Veiciet operatīvas korekcijas, lai ierobežotu saskarsmi starp 

darbiniekiem biroju ēkā katrā laika brīdī:

• Pagarinot darbalaiku un lūdzot darbiniekiem strādāt 

maiņās. Paredziet ilgāku laiku starp maiņām, lai 

samazinātu saskarsmi un notīrītu bieži aizskaramas 

virsmas.

• Nošķirot ierašanās un aiziešanas laikus. Samaziniet 

cilvēku skaitu, kas vienlaicīgi atrodas tādās vietās kā 

vestibils, lifti un atpūtas telpas.

• Mainot dienas, kurās darbs notiek attālināti un birojā 

uz vietas. Jebkurā nedēļas dienā birojā jābūt tikai pusei 

darbinieku.

• Pamīšus izkārtojot darba vietas. Ja iespējams, 

pamīšus izkārtojiet darba vietas birojā, lai fiziski nošķirtu 

cilvēkus.

• Ierobežojot personiskas grupu tikšanās. Tikšanās 

jāorganizē pēc iespējas virtuālā vidē. Ja nepieciešama 

personiska tikšanās, darbiniekiem jāievēro fiziskā 

distancēšanās un pienācīga roku higiēna.

Mudiniet izmantot aizsarglīdzekļus
Nodrošiniet, lai vajadzības gadījumā būtu pieejami 

aizsarglīdzekļi – sejas maskas un papīra dvieļi tiem, kuriem 

ir iesnas vai klepus darbā, kā arī slēgtas atkritumu tvertnes, 

lai nodrošinātu izlietoto piederumu higiēnisku likvidēšanu.

Objekta apsaimniekotājiem un pakalpojumu sniedzējiem 

augstas kvalitātes biroja higiēna ir jauns standarts. Mums ir 

iespēja ne vien atbilst šai prognozei, bet arī to pārsniegt un 

ļaut darbiniekiem uzņemties aktīvu lomu darbavietas 

higiēnas nodrošināšanā.

Veselīgākas ēkas



Tā kā darbinieki atgriežas birojā COVID-19 pandēmijas laikā, jūs varat pastiprināt pienācīgu roku higiēnu, optimāli izvietojot 

roku higiēnas līdzekļu dozatorus. Pārliecinieties, ka higiēnas iekārtas atrodas viegli saskatāmās un pieejamās zonās, kur ir 

dabiska cilvēku plūsma. Darbiniekiem nav jānogriežas no sava maršruta, lai piekļūtu dozatoriem. Saprotot, ka ikviens birojs 

ir unikāls, piedāvājam dažus pamatprincipus zonām jūsu birojā.

Dozatoru izvietošanas ieteikumi
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Uzzināt vairāk

Pieņemšanas telpas 

zonas

1 Salvetes

2 Dezinfekcijas līdzeklis

Kosmētiskās salvetes

Atkritumu tvertnes

3

4

Tualetes poda sēdekļa pārklājs

Tualetes papīrs

Papīra dvieļi

Ziepes

Atkritumu tvertnes

Dezinfekcijas līdzeklis

Kosmētiskās salvetes

1

2

3

4

5

6

7

Ziepes

Dezinfekcijas līdzeklis

Atkritumu tvertnes

Papīra dvieļi

1

2

3

4

Roku dezinfekcijas līdzeklis

Salvetes

Kosmētiskās salvetes

Slaucīšanas un tīrīšanas drānas

Atkritumu tvertnes

1

2

3

4

5

Konferenču telpas

Dezinfekcijas līdzeklis

Atkritumu tvertnes

Kosmētiskās salvetes

Slaucīšanas un tīrīšanas drānas

Salvetes

1

2

3

4

5

Biroju telpas

Tualetes telpas

Atpūtas telpas un 

virtuvītes

Biroja higiēna
Lai iegūtu vairāk informācijas par to, cik svarīgi ir 

ievērot roku higiēnu, uzkopšanu un tīrīšanu biroju 

ēkā COVID-19 pandēmijas laikā un vēlāk, 

apmeklējiet mūsu resursu lapu «Biroja higiēna». 

Slaucīšanas vai tīrīšanas drānas5

Salvetes

Kosmētiskās salvetes
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https://www.torkusa.com/recommendations/businesses/office/

