
Bezpečně v práci: Sada nástrojů  

COVID-19 pro výrobce



V pozici výrobců jste vy a vaši zaměstnanci během pandemie COVID-19  

vystaveni obrovskému tlaku. Podniky vyrábějící zboží základní potřeby  

reagují na nutnost zajistit fungování základních dodavatelských řetězců  a 

ochrana zdraví pracovníků ve výrobních závodech je tedy důležitější  než 

kdy dříve. Podpora zaměstnanců a dodržování správné hygieny na  

pracovišti jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti všech, kteří pracují

v první linii.

Jako přední světová značka v oblasti profesionální hygieny jsme tu,  

abychom vám pomohli. Připravili jsme tuto sadu nástrojů, která obsahuje  

naše doporučení, jak ve výrobním závodě přijmout osvědčené postupy

a znovu zdůraznit důležitost hygieny rukou a čištění. Doufáme, že pro  

vás bude užitečná a že vám tyto odborné znalosti pomohou, abyste se  

během tohoto krizového období i do budoucna cítili jistě a v bezpečí.

Děkujeme za vaše úsilí v první linii této krize a doufáme, že vy a vaši  

kolegové zůstanete v bezpečí po celé toto náročné období.

S přátelským pozdravem  

Jenny Turner

Marketingová ředitelka –výroba  

Essity Professional Hygiene

Jsme tu, abychom vám pomohli.
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COVID-19

Infekční choroby, jako je COVID-19, se přenáší z člověka  

na člověka prostřednictvím malých kapének, které se šíří  

do okolí, když infikovaná osoba kašle nebo tyto kapénky  

vydechuje. Člověk se také může nakazit, když přijde do  

kontaktu s povrchem, na který kapénky dopadly, a pak si  

sáhne do úst, nosu nebo očí.

Výrobní podniky mají několik možností, jak své  

zaměstnance chránit před infikováním virem, který  

způsobuje COVID-19. Dodržování odpovídajících postupů  

v oblasti hygieny rukou, častější aktualizace postupů

v oblasti čištění a dezinfekce zaměřených na omezování  

množství virů a zavádění provozních opatření ve vašem  

zařízení mají během probíhající pandemie obrovský  

význam.

Úzkýmosobním  

kontaktem,

jako je dotyk nebo  
podání ruky

Vzduchem  

při kašli

a kýchání

Kontaktem s předmětem  

nebo povrchem  

kontaminovaným virem  

a přenesením viru rukou  

do úst, nosu nebo očí

Jak se může COVID-19 ve vašem výrobním závodě šířit?
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Zdroje

Hygiena rukou

Vzhledem k tomu, že vaše výrobní zařízení je i během  
pandemie COVID-19 nadále v provozu, je důležité se  

intenzivněji zaměřit na časté a správné mytí a dezinfekci  
rukou, aby byli vaši zaměstnanci chráněni. Dodržování  
pravidelného mytí rukou můžete zlepšit strategickým  
umístěním plakátů ve vašem výrobním závodě. Pracovníci  
ve výrobě by si měli umýt ruce:

• na začátkua na konci směnapřestávek

• po použití toalety

• při přechodu z jedné zóny dodruhé

• po likvidaci odpadu

• po jídle nebopití
• po sejmutí ochranných rukavic

• po kýchnutí, zakašlání avysmrkání

Dezinfekční prostředek na ruce byste měli během  
pandemie používat pouze tehdy, pokud není pro mytí  

rukou k dispozici mýdlo avoda. Vzhledem k tomu, žepři  
častějším mytí mohou ruce vysychat, zvažte, zda mycí  
stanice v celé provozovně nedoplnit krémem na ruce.

Dbejte na to, aby měl veškerý personál výrobního závodu  

na příslušných místech snadno k dispozici vše pro  
náležitou hygienu rukou. Níže nabízíme několik materiálů  
pro připomenutí správného postupu dodržování hygieny  
rukou ve vašem výrobním provozu.

Stáhnout Stáhnout

Postup umývání rukou Postup dezinfekce  

rukou
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https://bit.ly/3d60gaX
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Zdroje

Čištění

povrchůZajistěte ve vašem výrobním závodě dezinfekci povrchů, abyste  
pomohli zpomalit šíření viru způsobujícího onemocněníCOVID-
19. Zde je několik úvah týkajících se čištění a dezinfekce během  
pandemie:

• Pozorujte pracovníky během směn, abyste na základě této  
studievyhodnotili místa, kterých sečastodotýkají, a sestavili  
kontrolní seznam povrchů, které je třeba mezi směnami  
vyčistit.

• Zvyšte frekvenci čištění a dezinfekce povrchů, kterých selidé  
často dotýkají, jako jsou stoly, kliky dveří, vypínače světel,  
ovládací panely, počítače, zábradlí, tlačítka ve výtazích,  
toalety, kohoutky, dřezy, ovládání strojů, rukojeti vybavení
a sdílené nástroje.

• Použijte registrovaný dezinfekční prostředek, o kterém je
známo, že účinně zabíjí vir, který způsobuje onemocnění
COVID-19.

• Abyste zajistili, že používání bude bezpečné a účinné,  
postupujte podle pokynů na výrobku, včetně preventivních  
opatření, zejména v oblastech výrobypotravin.

• Při čištění používejte rukavice, zejména pokud používáte  
dezinfekční prostředky. Po ukončení čištění rukavice  
zlikvidujte, umyjtesi ruce a osušte je jednorázovým papírovým  
ručníkem.

• Poučte zaměstnance, jak správně čistit a dezinfikovat povrchy  
ve vašem zařízení.

Níže je uvedeno několik nástrojů, které vám pomohou zajistit, aby  
vaše výrobní zařízení zůstalo během pandemiečisté
a dezinfikované.

Tork kontrolní seznam pro  
správné čištění, kterézajistí,  
aby vaši zaměstnancizůstali  
zdraví

Stáhnout

Pokyny pro přípravu  

pracovišť na COVID-19 (via  

OSHA)

Stáhnout
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https://bit.ly/2LVZa5U
https://osha.europa.eu/en/publications/covid-19-back-workplace-adapting-workplaces-and-protecting-workers/view


Zavádění provozních opatření

5

Kromě mytí rukou a čištění povrchů by vaše výrobní zařízení mělo zajistit, aby každý zaměstnanec, který má příznaky podobné  
chřipce, zůstal doma a měl dostatek času na zotavení, než se vrátí do práce. Měli byste také prověřit standardní provozní postupy a  

začlenit do nich dodržování bezpečné vzdálenosti (2 metry) mezi zaměstnanci. Pokud je dodržení vzdálenosti 2 metrů mezi  

zaměstnanci náročné, měli byste zvážit další opatření pro ochranu zaměstnanců,například:

Delší přestávka mezi směnami

Poskytněte lidem mezi směnami více času, aby bylo  

v šatnách v jednu chvíli současně méně  

zaměstnanců.

Stanovení zón a uspořádání  

pracovišť

Stanovte jednotlivé zóny a zajistěte, aby  

zaměstnanci zóny nepřekračovali a aby se tak  

omezil kontakt mezi skupinami zaměstnanců, kteří  

spolu pravidelně pracují. Pokud je to možné,  

uspořádejte pracoviště podél výrobní linky střídavě.

Zajištění ochranného vybavení
Pokud je to možné, poskytněte personálu osobní  

ochranné pomůcky (OOP), jako jsou roušky,  

jednorázové rukavice a čisté kombinézy, aby se  

zabránilo šíření mikrobů.

Instalace přenosných  

zásobníků
Instalace přenosných zásobníků pomůže podpořit

hygienu rukou a čištění povrchů v celém vašem  

podniku.

1 Časové rozvržení výměny  

směn
Časově rozložte výměny směn tak, abyste pomohli  

omezit kontakt mezi jednotlivými týmy. Mezi  

směnami vyčistěte vše, čeho se lidé často dotýkají  

(viz strana 4).

2

3

4

1

3

5
Omezení počtu zaměstnanců
Prověřte všechny procesy a identifikujte klíčové  

pracovníky, abyste v každém okamžiku mohli omezit  

počet zaměstnanců na pracovišti.
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Průmysl

Výrobní linka

652000 Tork stojan na podlahu Mobilní – vždy tam, kde je zapotřebí

654000 Tork zásobník na skládanéutěrky Pohodlný a hygienický výdej po jednom útržku

651220 Tork vodotěsný zásobník Hygienický – dotýkáte se pouze útržku, který použijete

130051 Tork papírová utěrka Plus Lze použít s většinou dezinfekčníchprostředků

130072 Tork Heavy-Duty papírová utěrka Díky odolnosti a vysoké savosti je ideální na odstraňování oleje, tuků,  maziv a nečistot

510104 Tork jemná čisticí utěrka Odolné a hospodárné řešení – dokonalá alternativa k hadrům

291350
Tork papírové čisticí utěrky do  

vodotěsného zásobníku
Certif ikát PZH – schválená pro kontakt s potravinam

194450

194550

194650

194750

Tork barevný program
Multifunkční, lze je použít s většinou rozpouštědel, dezinfekčních  prostředků a 

čisticích přípravků. Pro univerzální použití všude tam,  kde je třeba pevnost a savost. 

K dispozici ve 4 barvách

Pro zajištění bezpečnosti zaměstnanců na výrobní lince  
doporučujeme po každésměněpravidelněčistit povrchy,  

kterých se lidé nejčastějidotýkají.

Pravidelně čistit a dezinfikovat je třeba např. stoly, kliky,  

vypínače, ovládací panely, počítače, madla, tlačítka ve  

výtahu, toalety, kohoutky, umyvadla, ovládací prvkystrojů,  
držáky zařízení a sdílenénářadí.

Vchody, výtahy, všeobecné prostory

Ministerstvo Zdravotnictví doporučuje: umístěte  
zásobníky s dezinfekčním gelem na viditelná místa na  

pracovišti. Zajistěte, aby byly pravidelně doplňovány.

511060 Tork dezinfekční stojan na 1 zásobník
Hygiena na každém místě – v kombinaci se zásobníkem jepřipomínkou  nutnosti 

dodržovat hygienu rukou

560008 Tork zásobník na tekuté a sprejové  mýdlo
Lze jej používat s celou řadou produktů Tork pro péči o pokožku  v hermeticky 

uzavřených lahvích

420110
Tork Alcohol tekutý dezinfekční  

prostředek
Ideální řešení, když není k dispozici voda. Vhodný pro Tork zásobníky  na tekuté mýdlo

511110
Tork Alcohol tekutý dezinfekční  

prostředek, 500 ml
Volně stojící láhev s pumpičkou lze použít na libovolnémmístě

511103
Tork Alcohol gelový dezinfekční  

prostředek, 500 ml
Doporučený pro časté použití. Nezanechává lepkavý povlak
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Jídelna pro zaměstnance

272901
Tork Xpressnap Fit®

pultový zásobník na ubrousky

Odolný zásobník s velkou kapacitou a systémem výdeje po jednom  ubrousku –

dotýkáte se pouze ubrousku, který použijete. S reklamním  panelem AD-A-Glance®

15830
Tork Xpressnap Fit®

bílé ubrousky do zásobníku
Ubrousek v plné velikosti je složen tak, aby se vešel do zásobníku malých  rozměrů

560008 Tork zásobník na tekuté a sprejové  mýdlo
Lze jej používat s celou řadou produktů Tork pro péči o pokožku  v hermeticky 

uzavřených lahvích

420110
Tork Alcohol tekutý dezinfekční  

prostředek
Ideální řešení, když není k dispozici voda. Vhodný pro Tork zásobníky  na tekuté mýdlo

511103
Tork Alcohol gelový dezinfekční  

prostředek, 500 ml
Doporučený pro časté použití. Nezanechává lepkavý povlak

473186
Tork Reflex™ přenosný zásobník  na role 

se středovýmodvíjením

Ideální řešení pro utírání povrchů a rukou. Díky odolné rukojeti  jej lze snadno

přenášet

Ministerstvo Zdravotnictví doporučuje: dbejte na  
zvýšenou osobní hygienu, zvláště při konzumaci jídla  

a pití či manipulaci s penězi a platebním terminálem.

Průmysl

Toalety, umývárny a šatny

552500
Tork PeakServe® zásobník na  

navazující papírové ručníky

Méně časté a rychlejší doplňování – do zásobníku se vejde  až 2132

ručníků

551000
Tork Matic® zásobník na papírové  ručníky 

v roli
Menší spotřeba náplně – mechanismus automaticky odřezává útržky  o stejné velikosti

473177
Tork Reflex™ Mini zásobník na role se  

středovým odvíjením
Hygienický – dotýkáte se pouze útržku, který použijete

473391 Tork Reflex™ papírová utěrka Plus Jemný, odolný a savý papír zajišťuje účinné vytírání a méně odpadu

560000 Tork zásobník na tekuté a sprejové  mýdlo Snadná a rychlá výměna náplně

620501 Tork sprejové mýdlo Ideální pro toalety a umývárny s vysokou návštěvností, kde jeprioritou  efektivita

420401 Tork průmyslové tekuté mýdlo
Díky složkám rozpouštějícím tuky pomáhá odstraňovat nečistoty, olej a  maziva a účinně 

a jemně čistí pokožku

680000 Tork SmartOne® zásobník na toaletní  papír Určený pro toalety a umývárny s vysokou návštěvností

562000
Tork elektronický zásobník na  

osvěžovač vzduchu
Lepší kontrola nepříjemných pachů díky ukazateli náplně

236050

236051

236052

Tork vůně do osvěžovače vzduchu
Svěží vůně dává větší pocit čistoty

Dostupné vůně: citrusová, ovocná, květinová

Ministerstvo Zdravotnictví doporučuje,
aby na toaletách byl vždy dostupný toaletní  

papír, a v prostorách pro umývání rukou,

aby byly dostupné papírové utěrky čiubrousky,  

mýdlo a možnost dezinfekce rukou.

Kontaktujte nás

EMAIL

tork.cz@essity.com

W EB
tork.cz

TELEFON
+420 221 706 111

Brožura obsahuje doporučení vybraných výrobků Tork.

Naši poradci ochotně vyberou pro vaši firmu to nejvhodnější řešení

a představí vám širší nabídku náplní, které lze u jednotlivých zásobníků použít.

Bezpečně v práci
Stáhněte si soubor nástrojů, který vám pomůže  

při zajištění větší bezpečnosti na pracovišti  
www.tork.cz/bezpecnevpraci
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