
Biztonságos munkavégzés: 
COVID-19 eszközkészlet 
állami szervezeteknek



A válság idején az állami szervezetek számára kihívást jelent, hogy ebben a 
nehéz időszakban is folytatni tudják nemzeti és helyi tevékenységeiket, eközben 
pedig ügyeljenek az alkalmazottak és a lakosság egészségére. Fokozatos 
intézkedéseket kell bevezetni a fertőzés valószínűségének csökkentése 
érdekében, például iránymutatásokat és tanácsokat kell adni az egészségügyi 
tisztviselők ajánlásainak megfelelően, biztosítani kell a higiéniához és a 
takarításhoz szükséges termékeket, valamint az új látogatókkal való találkozás 
alkalmával végrehajtandó intézkedéseket kell bevezetni.

A Tork több mint 50 éve elkötelezett és továbbra is az marad a higiénia javítása 
iránt a világszerte működő intézményekben; mindezt teljes körű higiéniai 
megoldások és digitális takarítószoftverek fejlesztésével és gyártásával segíti 
elő.

Az itt olvasható útmutató segítségével meg szeretnénk osztani a 
szakismereteinket, és konkrét iránymutatásokat adunk a megfelelő 
kézhigiéniáról és felülettisztításról, hogy elősegítsük az Ön és a személyzet 
megfelelő egészségi állapotát, valamint a kritikus fontosságú infrastruktúra 
működését.

Reméljük, hogy Ön egészséges marad, és folytatni tudja azokat az alapvető 
feladatokat, amelyek biztosítják társadalmunk biztonságát, egészségét és 
jóllétét.

Üdvözlettel:

Anna Königson Koopmans
Marketingigazgató – Government organizations (Állami szervezetek)
Essity Professional Hygiene
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Segítünk Önnek.



COVID-19
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A COVID-19 betegség cseppfertőzéssel terjedhet tovább 
az állami létesítményekben az alkalmazottak és a 
látogatók között; a cseppek akkor kerülhetnek ki a 
levegőbe, amikor egy fertőzött személy köhög vagy 
tüsszent. A fertőzés szennyezett felületek vagy tárgyak 
megérintésével is továbbterjedhet.

A megfelelő kézhigiéniai protokollok, a rutinszerű takarítás 
és fertőtlenítés, valamint az adagolók optimalizált 
kihelyezése azonban mind hozzájárulhat a COVID-19 
terjedésének csökkentéséhez az adott létesítményben. Az 
itt olvasható eszközkészlet biztosítja a szükséges 
erőforrásokat ahhoz, hogy Ön a járvány ideje alatt és az 
után is alkalmazni tudja a bevált gyakorlatokat a saját 
szervezetén belül.

Hogyan terjed tovább a COVID-19 az állami létesítményekben?

Közeli érintkezés során,
például ha megérintjük 

egymást,
vagy ha kezet fogunk

A levegő közvetítésével,
köhögéssel

vagy tüsszentéssel

Egy, a felületére tapadt 
vírust tartalmazó tárgy 

megérintésével,
majd a szemhez, szájhoz 

vagy orrhoz nyúlással



Kézhigiénia
Az éppen zajló COVID-19 járvány során minden eddiginél 
fontosabb a megfelelő kézhigiénés gyakorlat alkalmazása 
az állami létesítményekben.

Egy állami szervezetnél több olyan felület létezik –
például a billentyűzetek, egerek és telefonok –, amelyeket 
szennyezhetnek a kórokozók, például
a COVID-19 betegséget okozó vírus is.
Az alkalmazottaknak és a látogatóknak napközben 
gyakran és megfelelően kell kezet mosniuk, különösen
az alábbi esetekben:

• Orrfújás, köhögés vagy tüsszentés után
• Ételkészítés és étkezés előtt és után
• Mosdóhasználat vagy hulladék érintése után

Biztosítson tiszta és jól felszerelt kézmosó helyiségeket 
és kézfertőtlenítőt az alkalmazottak és a látogatók 
számára.

Ön többféleképpen is elősegítheti a megfelelő 
kézhigiéniát a létesítményben: például ábrákat helyezhet 
ki a mosdókagylók, mellékhelyiségek és a létesítmény 
más, nagy forgalmú területei mellett. Az alábbiakban 
eszközök és információk találhatók a kézmosás
és a fertőtlenítés ösztönzéséhez az alkalmazottak
és a látogatók körében.
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Segédanyagok

Letöltés Letöltés

A kézmosás technikája Kézfertőtlenítés

https://bit.ly/3cBZxOy
https://bit.ly/3cF5DxK


Felülettisztítás
Az állami intézmény dolgozói az új koronavírussal szennyezett 
felületek megérintésével elkaphatják a COVID-19 fertőzést, ezért 
rendszeresen kell fertőtleníteni a gyakran megérintett felületeket, 
hogy ezáltal csökkenjen a fertőzés továbbterjedése. Íme, néhány 
tipp a létesítményen belüli különböző területek tisztításához:

• Recepció: Rendszeresen törölje meg a gyakran megérintett 
felületeket, például a kilincseket, érintőképernyőket és 
liftgombokat. A törlőkendők legyenek kéznél, hogy a tisztítás 
gyors és problémamentes legyen.

• Iroda: Tisztítsa meg a gyakran megérintett berendezéseket, 
például a billentyűzeteket, egereket és telefonokat.

• Mosdók: Előbb a kevésbé szennyezett felületek tisztítását 
végezze el, a vécék és a padló tisztítását pedig hagyja a 
végére. Több törlőt is használjon a baktériumok 
továbbterjedésének megakadályozására két felület között. A 
felmosófejek és szivacsok felületén rengeteg mikroorganizmus 
képes megtelepedni – ezért inkább eldobható eszközöket 
biztosítson a takarítóknak.

• Pihenőszobák: A lehető leghigiénikusabb tisztítás érdekében 
előbb a kevésbé szennyezett felületek tisztítását végezze el, a 
padlómosást pedig hagyja a végére. A zsíros vagy olajos 
felületeket fertőtlenítés előtt forró vízzel és professzionális 
tisztítószerekkel kell megtisztítani.

Az alábbiakban ismertetünk néhány további segédanyagot annak 
érdekében, hogy az állami létesítmény a COVID-19 járvány során 
is tiszta és higiénikus maradjon.
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Letöltés Letöltés Bővebben

Segédanyagok

Higiéniai problémák
az egy légterű irodákban

Tork egészségvédő 
takarítás: ellenőrzőlista

A munkahely
felkészítése
a COVID-19 járványra

Bővebben

Útmutató a munkahelyek 
felkészítéséhez a COVID-19 
járványra (az OSHA alapján)

https://bit.ly/2LvgkHd
https://bit.ly/3fU9xoD
https://bit.ly/3bEFWvL
https://bit.ly/2X3GING
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Miközben a COVID-19 járvány alatt Ön tovább folytatja működését, vezessen be megfelelő kézhigiéniát a kézhigiéniai 
adagolók optimális kihelyezésével. Gondoskodjon róla, hogy a higiéniai eszközök jól látható, könnyen elérhető,
a forgalom szempontjából lényeges helyeken legyenek. Az alkalmazottaknak és a látogatóknak nem szabad kitérőt 
tenniük azért, hogy elérjék az adagolókat. Bár tisztában vagyunk azzal, hogy minden létesítmény más és más,
az alábbiakban leírunk néhány irányelvet az állami létesítményekben lévő területekre vonatkozóan.

Javaslatok az adagolók kihelyezéséhez

Bővebben

Ügyféloldali területek

1 Szalvéták

2 Fertőtlenítő

Kozmetikai kendő

Hulladéktárolók
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Vécéülőke-takaró

Toalettpapír

Kéztörlők

Szappan

Hulladéktárolók

Fertőtlenítő

Kozmetikai kendő

1

2

3

4

5

6
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Szappan

Fertőtlenítő

Hulladéktárolók

Kéztörlők

Kézfertőtlenítő

Szalvéták

Kozmetikai kendő

Törlés és tisztítás

Hulladéktárolók

1

2

3

4
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Tárgyalótermek

Fertőtlenítő

Hulladéktárolók

Kozmetikai kendő

Törlés és tisztítás

Szalvéták

1

2

3

4
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Irodahelyiségek

Mosdók

Pihenőszobák 
és teakonyhák

Irodai higiénia
Ha többre kíváncsi a kézhigiénia és a takarítás 
fontosságáról az állami létesítményekben 
a COVID-19 járvány során és az után is, 
látogasson el az „Irodai higiénia” elnevezésű, 
segédanyagokat tartalmazó oldalunkra. 

Törlő- vagy tisztítókendők

Szalvéták

Kozmetikai kendő

1

2

3

4

5

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


Recepció és közösségi  
terek / Tárgyalók és  
irodák
- Teremtsen nagyszerű élményt bérlői,  munkatársai 

és látogatói számára megfelelően  elhelyezett 
Tork termékekkel.

Dispensers

560000 Tork folyékony és sprayszappan  
adagoló

Harmadik fél által igazolt, könnyen használható  
tanúsítvánnyal rendelkező adagoló - elősegíti a  
megfelelő kézhigiéniát minden felhasználószámára

511060 Tork higiéniai állvány Fertőtlenítő állvány, felszerelhető S1 adagolókkal

552200 Tork Xpress® pultra tehető Multifold  
kéztörlő-adagoló

Laponkénti adagolás a csökkentett fogyasztásért és  
fokozott higiéniáért

Refills

420103 Tork alkoholos kézfertőtlenítő gél Kiváló kézhigiéniai megoldás víz hiányában is

420110 Tork alkoholos folyékony kézfertőtlenítő Kiváló kézhigiéniai megoldás víz hiányában is

511103 Tork alkoholos kézfertőtlenítő gél Hordozható, pumpás flakonban a rugalmas elhelyezésért

140280 Tork Extra Soft kozmetikai kendő Puha és gyengéd a bőrhöz

120288 Tork Xpress Multifold Soft kéztörlő Különleges kényelmet és maximális higiéniát nyújt

560000 511060 552200 420103 420110 511103 140280 120288

Kávézó/
Étkező helyiségek
- Kellemes és higiénikus benyomást keltő, nagy  

kapacitású és hatékony megoldások, melyekkel  
időt takaríthat meg.

Dispensers

272900 Tork Xpressnap® Fit™ asztali  
szalvétaadagoló

A teljes méretű szalvéták egy kisméretűadagolóba  
vannak hajtogatva

473190 Tork Reflex™ laponkénti adagolású  
belsőmagos adagoló Higiénikus, hiszen csak a felhasznált papírt érinti meg

473186 Tork Reflex™ hordozható belsőmagos  
adagoló

Mivel csak a felhasznált lapot érinti csökkentia  
keresztfertőzés kockázatát

658002 Hordozható Mini belsőmagos adagoló Tartós kialakítású és ergonomikus,hatékonyságot  
növelő adagoló

Refills

15830 Tork Xpressnap® Fit™ fehér adagolós  
szalvéta

A teljes méretű szalvéták egy kisméretűadagolóba  
vannak hajtogatva

473242 Belsőmagos tekercs Többcélú papír a könnyeb törlési feladatokhoz

100130 Mini Belsőmagos tekercs Többcélú papír a könnyeb törlési feladatokhoz

194650 Tork színes, többször használható  
tisztítókendő - sárga

Erős és tartós, nem szakad könyenés újra  
felhasználható

194750 Tork színes, többször használható  
tisztítókendő - piros

Több célú tisztítókendő, ellátja azáltalános törlési  
feladatokat, erős és nedvszívó

272900 15830473190 473186 658002 473242   100130 194650 194750

Mosdó
- Fokozza a higiéniát és munkatársai jóllétét, nagy 

kapacitású és könnyen karbantartható  Tork 
megoldások, melyek csökkentik a hulladék  
mennyiségét és megkönnyítik az utántöltést.

Dispensers

558040 Tork belsőmag nélküliMid-Size  
toalettpapír adagoló

Zárt adagoló, mely védelmet nyújt a tekercsekneka  
fokozott higiéniáért

552500 Tork PeakServe® folyamatos  
adagolásúkéztörlőpapír-adagoló

A tömörített csomagokat könnyű behelyezni,bármikor  
utántölthető

560000 Tork folyékony és sprayszappan  
adagoló

Harmadik fél által igazolt, könnyen használható  
tanúsítvánnyal rendelkező adagoló - elősegíti a  
megfelelő kézhigiéniát minden felhasználószámára

Refills

472585 Tork Soft belsőmag nélküli  
Mid-Size toalettpapír

A két Mid-Size tekercsen kilencszer több  
papír található, mint kistekercsestársaikon

100585 Tork PeakServe® folyamatos  
adagolású kéztörlőpapír

A tömörített kéztörlőkből kétszer annyit lehetszállítani  
és tárolni

420501 Tork kézkímélő folyékony szappan A zárt rendszer és a használat során zsugorodópalack  
javítja a higiéniát és csökkenti a hulladékmennyiségét

558040 100585552500 560000 472585 420501
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