
Bezpečnosť v práci: Balíček 

nástrojov COVID-19 pre kancelárske 

budovy



V tomto nezvyčajnom období sú niektoré regióny ešte stále v karanténe, zatiaľ čo 

sa ostatné po niekoľkých týždňoch prísnych obmedzení pomaly otvárajú. Všetci 

sa neustále učíme žiť s tým, ako bude vyzerať naša spoločnosť aj naše pracovné 

prostredie. Manažéri sa snažia ochrániť svojich kolegov pred ochorením COVID-

19 a zároveň spĺňať potreby zákazníkov aj kľúčové potreby v podnikaní.

Ich úlohou je pripraviť kancelárske budovy pre zamestnancov vracajúcich sa do 

práce. Musia si byť istí, že majú k dispozícii to správne vybavenie a produkty, aby 

dosiahli vysoký hygienický štandard, ale aj ten správny postup pri upratovaní, aby 

znížili obavy svojich kolegov z infekcie.

Už 50 rokov je záväzkom značky Tork zlepšovať hygienu v zariadeniach na celom 

svete tým, že vyvíjame a vyrábame komplexné hygienické riešenia a digitálny 

softvér pre oblasť čistenia.

Prostredníctvom tohto sprievodcu sa chceme podeliť o svoje odborné znalosti a 

chceme vám poskytnúť konkrétne inštrukcie, ako dodržiavať správnu hygienu rúk 

a ako správne čistiť povrchy, aby sme vám aj vašim kolegom pomohli zostať v 

poriadku a udržať vaše podnikanie v prevádzke.

Dúfame, že svoje kancelárie otvoríte zodpovedným a udržateľným spôsobom a 

zostanete zdraví a v bezpečí vy, vaši kolegovia aj vaši zákazníci.

S pozdravom

Anna Königson Koopmans
Marketingová riaditeľka pre kancelárske budovy

Essity Professional Hygiene
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Sme tu nato, aby sme pomáhali



COVID-19
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Keďže sa kancelárske budovy začínajú znova otvárať, 

personál správy budov sa snaží predchádzať šíreniu 

ochorenia COVID-19 a zaistiť, aby chorí zamestnanci 

zostali doma. COVID-19 sa šíri prostredníctvom kvapôčok, 

ktoré sa dostávajú do vzduchu, keď infikovaná osoba 

kýchne alebo zakašle. Môže sa však šíriť aj 
prostredníctvom kontaminovaných povrchov a predmetov.

Ale dodržiavanie správnej hygieny rúk, pravidelné čistenie 

a dezinfekcia a optimalizované umiestnenie zásobníkov vo 

vašom zariadení vám môžu pomôcť znížiť mieru šírenia 

vírusu, ktorý spôsobuje COVID-19. Tento balíček 

nástrojov vám poskytne zdroje, ktoré vám pomôžu posilniť 

osvedčené postupy vo vašej kancelárii počas pandémie aj 

po jej ústupe.

Ako sa môže COVID-19 rozšíriť vo vašej kancelárskej budove?

Blízkym osobným 

kontaktom,

ako je dotyk alebo

potrasenie rúk

Vzduchom

pri kašľaní a

kýchaní

Kontaktom s predmetom 

alebo povrchom s 

vírusom a následným 

dotykom svojich úst, 

nosa alebo očí



Hygiena rúk
Približne 70 % kancelárií má v súčasnosti otvorené 

priestory, v ktorých je náročné predchádzať šíreniu vírusu 

spôsobujúcemu ochorenie COVID-19. V kancelárskom 

prostredí sa môžeme dotýkať mnohých povrchov, ako sú 

klávesnice, počítačové myši a telefóny, ktoré môžu byť 

kontaminované patogénmi.

Preto je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým dodržiavať 

správnu hygienu rúk. Zamestnanci si musia počas dňa 

často a správne umývať ruky, ale najmä:

• po fúkaní nosa, kašľaní a kýchaní,

• pred prípravou a konzumáciou jedla a po týchto 

činnostiach,

• po použití toalety alebo kontakte s odpadkami.

Ubezpečte sa, že svojim zamestnancom poskytnete čisté 

a dobre zásobené zariadenie na umývanie a dezinfekciu 

rúk.

Správnu hygienu rúk môžete vo svojom zariadení 

podporiť niekoľkými spôsobmi vrátane umiestnenia 

nápisov v blízkosti umývadiel, umyvární a ostatných často 

navštevovaných miest. Nižšie nájdete niektoré nástroje a 

informácie, ktoré podporujú správnu techniku hygieny a 

dezinfekcie rúk zamestnancov.
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Zdroje

Postup umývania rúk Dezinfekcia rúk

Stiahnuť Stiahnuť

https://healthyhands.tork.sk/sk/projects/new?dispenser_id=1&template_id=4441
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.sk/sk/projects/new?dispenser_id=1&template_id=4442
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


Čistenie povrchov
Zamestnanci v kanceláriách sa môžu nakaziť ochorením COVID-19 kontaktom s povrchmi kontaminovanými novým 

koronavírusom. Miesta, ktorých sa často dotýkajú, sa musia pravidelne čistiť a dezinfikovať, aby sa znížilo šírenie 
infekcie. Nižšie nájdete niekoľko tipov na čistenie rôznych priestorov v rámci vašej budovy:

• Všetky priestory: Sústreďte sa na povrchy v priestoroch s vysokou frekvenciou, ktorých sa ľudia často dotýkajú, a 

pravidelne ich čistite. Používajte jednorazové utierky a často ich vymieňajte. Uistite sa, že upratovací personál má 

efektívne nástroje na upratovanie a prostriedky na osobnú ochranu. Umožnite zamestnancom prístup k 

jednorazovým čistiacim utierkam, aby si mohli jednotlivé priestory očistiť vždy, keď potrebujú.

• Recepcia: Povrchy, ktorých sa ľudia často dotýkajú, ako sú kľučky, dotykové obrazovky a tlačidlá výťahu, často 
utierajte. Skladujte pomôcky na utieranie na dosah, aby bolo čistenie rýchle a bezproblémové.

• Kancelária: Spoločné vybavenie, ktorého sa zamestnanci často dotýkajú, ako sú klávesnice, počítačové myši, 

tlačiarne a telefóny, často čistite a zaistite aj pravidelné čistenie povrchov. Umožnite zamestnancom prístup k 
jednorazovým čistiacim utierkam, aby si mohli svoj osobný priestor očistiť vždy, keď potrebujú.

• Toalety a umyvárne: Začnite čistením menej znečistených povrchov a skončite toaletou a podlahou. Používajte 

viac ako jednu utierku, aby ste zabránili šíreniu mikroorganizmov. V mopoch a špongiách sa nachádzajú 

mikroorganizmy, preto by mal upratovací personál zvážiť jednorazové riešenia.

• Oddychové miestnosti: Najskôr čistite najmenej znečistené povrchy a nakoniec podlahy. Zamastené a mastné 

povrchy pred dezinfekciou očistite horúcou vodou a profesionálnymi čistiacimi roztokmi.

Nižšie nájdete niekoľko dodatočných zdrojov, vďaka ktorým zaistíte bezpečnosť svojej budovy aj ľudí, ktorí v nej 

pracujú.
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Stiahnuť Stiahnuť Zistite viac Zistite viac

Zdroje

Hygienické problémy v

prostredí s otvorenými 

kancelárskymi priestormi

Kontrolný zoznam Tork 

Čistenie pre zdravie

Hodnota čistenia na 

základe údajov

Príprava vášho 

pracoviska na 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://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-c5/991/157991/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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Po návrate zamestnancov do kancelárií je ich bezpečnosť a 

zdravie pre nás všetkých najvyššou prioritou. Manažéri správy 

budov môžu pomôcť pri zvládnutí rizika infekcie tým, že 

podporia správnu hygienu rúk a častejšie upratovanie iným 
spôsobom ako predtým. 

Poskytnite riešenia na upratovanie aj 

hygienu
Aj samotní zamestnanci sa budú aktívne podieľať na 

dodržiavaní hygieny povrchov, preto im poskytnite riešenia, 

vďaka ktorým si v prípade potreby očistia klávesnice aj iné 

spoločne využívané plochy v kancelárii.

Upravte prevádzkové postupy
Upravte prevádzkové postupy tak, aby ste minimalizovali 

kontakt medzi pracovníkmi vo vašej budove v ktoromkoľvek 

čase.

• Predĺžte úradné hodiny a požiadajte zamestnancov, aby 

do kancelárií prichádzali v zmenách. Predĺžte čas medzi 

jednotlivými zmenami, aby ste minimalizovali kontakt 

zamestnancov a stihli vyčistiť povrchy, ktorých sa 

zamestnanci často dotýkajú.

• Rozvrhnite čas príchodu aj odchodu. Znížte počet ľudí 

vchádzajúcich do priestorov a vychádzajúcich z nich, ako je 

vstupná hala, výťahy a oddychové miestnosti.

• Rozvrhnite pracovné dni s prácou doma a v kancelárii. 

V kancelárskych priestoroch sa bude v ktorýkoľvek 

pracovný deň nachádzať len polovica pracovníkov.

• Rozvrhnite pracovné priestory. Ak je to možné, 

rozvrhnite pracovný priestor v kancelárii tak, aby ste 

pracovníkov od seba fyzicky oddelili.

• Obmedzte osobné stretnutia v skupinách. Pracovné 

stretnutia organizujte virtuálne v najvyššej možnej miere. 

Pri nevyhnutných osobných pracovných stretnutiach by mali 

zamestnanci dodržiavať fyzický odstup a správnu hygienu 

rúk.

Podporte používanie ochranných 

prostriedkov
Zaistite dostupnosť ochranných prostriedkov, ako sú rúška a 

papierové utierky na ruky, vždy a všade, kde sú potrebné, pre 

tých, ktorí majú nádchu alebo kašeľ v práci, spolu s uzavretými 

odpadkovými košmi na hygienickú likvidáciu jednorazových 

pomôcok.

Vysokokvalitná hygiena v kancelárskych priestoroch je nový 

štandard pre manažérov správy budov aj poskytovateľov 

služieb. Máme príležitosť tieto očakávania nielen splniť, ale ich 

aj prekonať, a umožniť tak zamestnancom aktívne konať v 

oblasti hygieny na pracovisku.

Zdravšie budovy



Keďže sa vaši zamestnanci vracajú do svojich kancelárií ešte počas epidémie COVID-19, správnu hygienu rúk môžete 

podporiť optimálnym umiestnením zásobníkov. Umiestnite hygienické prostriedky na dobre viditeľných a prístupných 

miestach, kde je prirodzený pohyb osôb. Zamestnanci by nemali byť nútení ich hľadať, ak ich chcú použiť. Uvedomujeme 

si, že každá kancelária je jedinečná, preto ponúkame niekoľko rámcových princípov pre rôzne priestory vo vašom 

kancelárskom prostredí.

Odporúčania na umiestnenie zásobníkov
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Zistite viac

Priestory recepcie

1 Servítky

2 Dezinfekčný prostriedok

Papierové vreckovky

Odpadkové koše

3

4

Papierové podložky na WC

Toaletný papier

Utierky na ruky

Mydlo

Odpadkové koše

Dezinfekčný prostriedok

Papierové vreckovky

1

2

3

4

5

6

7

Mydlo

Dezinfekčný prostriedok

Odpadkové koše

Utierky na ruky

1

2

3

4

Dezinfekcia rúk

Servítky

Papierové vreckovky

Utierky na utieranie alebo čistenie

Odpadkové koše

1

2

3

4

5

Konferenčné miestnosti

Dezinfekčný prostriedok

Odpadkové koše

Papierové vreckovky

Utierky na utieranie alebo čistenie

Servítky

1

2

3

4

5

Kancelárske priestory

Toalety

Oddychové miestnosti a 

kuchynky

Hygiena v kancelárii
Viac informácií o dôležitosti hygieny rúk a čistení vo 

vašej kancelárskej budove počas pandémie COVID-

19 a po nej nájdete na našej stránke so zdrojmi 

Hygiena v kancelárii. 

Utierky na utieranie alebo čistenie5

Servítky

Papierové vreckovky
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https://www.torkusa.com/recommendations/businesses/office/

