
Tork üzembiztonsági 
útmutató gyártóüzemek 
részére 

Útmutató az új normákkal 
kapcsolatos eligazodáshoz  
a gyártóüzemeken belül



A Tork Manufacturing üzenete kétségkívül kritikus szerepet  

játszik a gazdaságban és az ellátási láncok fenntartásában.  

Amint a gyártók ismét elkezdik megnyitni a létesítményeiket, 

fontos, hogy együttműködjünk annak érdekében, hogy 

biztonságosan és felelősségteljesen folytassuk az olyan alapvető 

és nem alapvető termékek gyártását, amelyek megfelelnek 

közösségünk igényeinek, mindeközben pedig kiemelten kezeljük  

az alkalmazottak egészségét és jóllétét. 

Ennek elérése érdekében alapvető fontosságú az együttműködés.  

A Tork azért készítette ezt az útmutatót, hogy betekintést  

nyújtson közvetlen tapasztalatainkba. A szakszervezetekkel,  

az ipari testületekkel és a közegészségügyi tisztviselőkkel  

szorosan együttműködve felvázoltuk azokat a gyakorlati  

lépéseket, amelyeket a Tork megtett a munkahelyi biztonsággal  

és higiéniával kapcsolatos problémák megoldása érdekében.  

Bár ezek az irányelvek nem alkalmazhatók a helyi, regionális vagy 

országos rendelkezések helyett, konkrét példaként szolgálhatnak 

arra vonatkozóan, hogy az új biztonsági protokollokat hogyan 

lehet hatékonyan beépíteni a napi műveletekbe az alkalmazottak 

egészségének védelme érdekében.

Reméljük, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlásai* 

által vezérelt intézkedések és bevált gyakorlatok megosztásával 

társaink és gyártóipari ügyfeleink továbbra is elősegíthetik  

a higiénikus munkakörnyezet kialakítását és az üzemek  

biztonságos újranyitását.

Az előttünk álló út bizonytalan, ám együtt biztosítjuk  

a higiénia új szintjét. 

Tisztelettel:
Jenny Turner

Jenny Turner  
Marketingigazgató – Ipar
Essity Professional Hygiene



Biztonsági irányelvek 

 A közösségi távolságtartási szabályok
1. Tartson megfelelő fizikai távolságot (2 métert)  

a munkatársaktól a létesítmény területén. 

2. Minden erőfeszítést meg kell tenni annak 
megakadályozására, hogy az alkalmazottak közvetlenül 
egymás közelében dolgozzanak, de ez bizonyos alapvető 
feladatoknál elkerülhetetlen lehet. Amennyiben a feladat 
megköveteli, hogy az alkalmazottak egymástól 2 méter 
távolságon belül dolgozzanak, akkor arcvédőt  
vagy szorosan illeszkedő biztonsági szemüveget  
és szájmaszkot kell viselniük. 

3. Amennyiben a munkaállomásokat nem lehet áthelyezni, 
illetve olyan esetekben, amikor a közösségi távolságtartás 
nem megvalósítható, más lehetőségeket kell megfontolni, 
például műanyag pajzsok vagy elválasztók elhelyezését, 
amelyek további védőgátat képeznek a gyártósorokon 
dolgozók között. 

4. Kerülje a kézfogást vagy bármilyen más olyan  
szoros érintkezéssel járó tevékenységet, amely zavarja 
 vagy megakadályozza a közösségi távolságtartást  
a gyártóüzemében.  Nagy forgalmú és zsúfolt területek 

1. Használja az ajtóütközőket a nagy forgalmú/gyakran 
használt ajtók nyitva tartásához, ha ez biztonságos. 

2. Ösztönözze arra az alkalmazottakat, hogy a termekbe  
az egyik ajtón lépjenek be, és a másikon át távozzanak – 
így elkerülhető az érkező és a távozó munkatársak közötti 
szoros érintkezés. 

3. Alakítson ki zónákat a pihenőhelyiségekben, a kávézókban, 
a tárgyalókban és más, általában forgalmas közös 
helyiségekben a közösségi távolságtartási követelmények 
fenntartása érdekében.

Ahol a munkaállomások nem állíthatók be, fontolja  
meg a műanyag pajzsok viselésének bevezetését,  

amely további védőgátat képez az alkalmazottak között. 

Alakítson ki zónákat a pihenőhelyiségekben,  
a kávézókban, a tárgyalókban a közösségi távolságtartási 

követelmények fenntartása érdekében.

TIPPEK

Tartson megfelelő  
fizikai távolságot 
a munkatársaktól 
a létesítmény 
területén.

Használja az 
ajtóütközőket a nagy 
forgalmú/gyakran 
használt ajtók  
nyitva tartásához,  
ha ez biztonságos.

Ösztönözze arra  
az alkalmazottakat, 
hogy a termekbe  
az egyik ajtón lépjenek 
be, és a másikon  
át távozzanak.

2 méter
 

A létesítmény biztonságával kapcsolatos további információkért látogasson el a tork.hu/cleancaremanufacturing oldalra.
*A gyakorlatok és protokollok régiónként és helyszínenként eltérhetnek.



Biztonsági irányelvek 

 Egyéni védőeszközök (PPE) 
 
1. A helyi irányelvek alapján ajánlott valamilyen arcvédőt, 

például arcmaszkot vagy más megfelelő arcvédőt viselni  
a munkahelyi közös területeken,  amikor csak megoldható.   

2. Fontolja meg, hogy melyik maszktípus felel meg  
a létesítmény szempontjából. 

3. Azoknál a feladatoknál, ahol 2 munkásnak 2 méter 
távolságon belül kell dolgoznia, az alkalmazottaknak 
arcvédőt vagy szorosan illeszkedő biztonsági szemüveget 
és szájmaszkot vagy más arcvédőt kell viselniük. 

4. Az újrafelhasználható maszkot vagy arcot takaró eszközt 
használó alkalmazottak esetében az egyéni védőeszközöket 
rendszeresen tisztítani kell, és nem szabad másokkal 
megosztani őket. 

5. A kézhigiénia támogatása érdekében kesztyűt kell viselni, 
de ez nem helyettesíti a gyakori kézmosást. 

6. A szemüveg hatékonyan korlátozza a kéz és a szem közötti 
kontaktust (ha a száj és az orr is megfelelően fedett),  
de nem akadályozza meg teljes mértékben a kórokozókat 
tartalmazó levegőben lévő cseppek továbbterjedését. 

 Jelzőtáblák 
1. Használjon vizuális jelzéseket a bevált kézhigiénés 

gyakorlatok folyamatos oktatásának megerősítésére. 
Ez különösen hasznos a hosszú műszakban dolgozó 
munkavállalók számára, mivel ezek a jelzések felhívják  
a figyelmet a kézhigiéniai szabályok betartására. 

2. Helyezze ki a jelzőtáblákat a munkaállomásra,  
a nagy forgalmú és a kijelölt fertőtlenítési területekre,  
hogy megerősítse a kézhigiénia betartását és az egész 
létesítményben alkalmazott protokollokat. 

Lehetőség szerint arcot takaró eszközt, például szájmaszkot  
vagy egyéb megfelelő arcvédőt kell viselni a több  

alkalmazott által használt munkahelyi helyiségekben. 

Helyezze ki a jelzőtáblákat a munkaállomásra,  
a nagy forgalmú és a kijelölt fertőtlenítési területekre,  

hogy megerősítse a kézhigiénia betartását.

TIPPEK

Lehetőség 
szerint szájmaszk 
használata ajánlott 
a több alkalmazott 
által használt 
helyiségekben.

Használhat kesztyűt 
a kézhigiénia 
támogatása 
érdekében, de ez 
nem helyettesíti  
a gyakori kézmosást.

Használjon vizuális 
jelzéseket a bevált 
kézhigiéniai 
gyakorlatok folyamatos 
oktatásának 
támogatása céljából
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Tisztítási protokollok

 Kéz- és légzőszervi higiénia
1. Az alkalmazottaknak gyakran kell kezet mosniuk (vagy 

legalább 70%-os alkoholtartalmú kézfertőtlenítőt* 
használniuk, ha a kézmosás nem kivitelezhető, vagy kéz 
láthatólag nem szennyezett). Az alkalmazottaknak minden 
egy alkalommal legalább 40 másodpercet kell szánniuk  
erre a feladatra.   

2. A légzőszervi higiénia ugyanennyire fontos. Tüsszentéskor 
vagy köhögéskor használjon papírtörlőkendőt vagy papír-
zsebkendőt, majd dobja fedett hulladékgyűjtőbe. 

 Fokozott tisztítás 

1. A felületeket műszakonként legalább egyszer  
meg kell tisztítani, a nagyobb forgalmú időszakokban  
és területeken pedig ennél is gyakrabban. 

2. A higított fehérítő oldatoknak, a legalább 70%-os 
alkoholtartalmú oldatoknak* és az általánosan használt, 
helyileg regisztrált fertőtlenítőszereknek hatékonyaknak  
kell lenniük a felületek fertőtlenítése és tisztítása érdekében. 

3. Ösztönözze arra az alkalmazottakat, hogy a közös 
használatú helyiségekben használat előtt/után és minden 
műszak elején/végén tisztítsák meg és fertőtlenítsék 
a közösen használt, gyakran megérintett eszközöket, 
például asztalokat, székeket, ember-gép interfészeket 
és billentyűzeteket. Az alkalmazottaknak könnyű 
hozzáférhetőséget kell biztosítani a fertőtlenítőszerekhez 
és a tisztítószerekhez, hogy betarthassák a higiéniai 
előírásokat. 

Helyezzen el fertőtlenítő állomásokat az összes átjárónál  
és folyosón, hogy az áthaladó személyzet használhassa őket.

A legalább 70%-os alkoholtartalmú oldatoknak alkalmasnak 
kell lenniük a felületek fertőtlenítésére és tisztítására.

TIPPEK

Az alkalmazottaknak 
gyakran, 40 másod-
percig kell kezet 
mosniuk.

A felületeket 
műszakonként 
legalább egyszer  
meg kell tisztítani,  
a nagyobb forgalmú 
időszakokban  
és területeken pedig 
ennél is gyakrabban.

A higiéniai termékek  
és a kézmosó állomások 
hozzáférhetősége 
alapvető fontosságú  
a kézhigiénia 
betartásának  
biztosítása érdekében.

A létesítmény biztonságával kapcsolatos további információkért látogasson el a tork.hu/cleancaremanufacturing oldalra.
*A gyakorlatok és protokollok régiónként és helyszínenként eltérhetnek.

  
Higiéniai állomások 

1. A higiéniai termékek és a kézmosó állomások 
elhelyezése és hozzáférhetősége elengedhetetlen  
a kézhigiénia betartásának biztosításához. 

2. Helyezzen el fertőtlenítő állomásokat az összes 
átjárónál és folyosón, hogy az áthaladó személyzet 
használhassa őket.



Az alkalmazottak az elsők

 Felkészültség és biztonság 
1. Egyértelmű kommunikációt alakítson ki és tartson 

fenn az alkalmazottakkal annak biztosítása érdekében, 
hogy munkatársai jól értesültek és naprakészek 
legyenek a legújabb protokollokkal és eljárásokkal 
kapcsolatban, mielőtt visszatérnek a munkahelyre. 

2. Az egyéb biztonsági intézkedéseket, például  
a kontaktuskövetést és a testhő-méréseket  
az újranyitás előtt kell elvégezni, hogy csökkentsük  
a vírus terjedésének kockázatát a létesítményen belül 
és kívül egyaránt. 

 Az alkalmazottak képzése 
1. Tartson képzéseket, hogy az alkalmazottak 

megismerhessék a tüneteket. A tünetek 
teljes listájához látogasson el az Európai 
Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 
vagy (az Egyesült Államokban) a Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC, USA) webhelyére, az 
Ön működési helyének megfelelően. 

2. Tartson további videós tanfolyamokat annak 
biztosítása érdekében, hogy az alkalmazottak tudják, 
hogyan kell biztonságosan felvenni és eltávolítani  
az egyéni védőeszközöket, mielőtt belépnének  
a munkahelyükre. 

3. Nyújtson útmutatást az alkalmazottaknak,  
hogy tudják, mit kell tenniük abban az esetben,  
ha a létesítményben megállapított vírusfertőzés 
fordul elő (pl. az egyéni védőeszközök biztonságos 
felvétele és levétele, és a megfelelő vezetőség/ 
HR-csapat riasztása).

A testhő-méréseket az újranyitás előtt kell elvégezni,  
hogy csökkentsük a vírus terjedésének kockázatát  

a létesítményen belül és kívül egyaránt. 

Nyújtson útmutatást az alkalmazottaknak, hogy tudják,  
mit kell tenniük, ha a létesítményben megállapított 
vírusfertőzés fordul elő (pl. az egyéni védőeszközök 

biztonságos felvétele és levétele, izolációs helyiség használata 
a fertőzött személyzet karanténba helyezésére, a létesítmény 

elhagyása, a megfelelő vezetőség/HR-csapat riasztása).

TIPPEK
Egyértelműen 
tájékoztassa 
az alkalmazottakat, 
hogy munkatársai 
naprakészek 
legyenek a legújabb 
protokollokkal 
kapcsolatban

Kontaktuskövetést 
és testhő-
méréseket  
kell végezni.

Tartson 
képzéseket, hogy 
az alkalmazottak 
megismerhessék  
a tüneteket.
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