
Biztonságos munkavégzés:  

COVID-19 eszközkészlet  

gyártóüzemeknek



Gyártóüzemként az Ön vállalata és dolgozói is elképesztő nyomás alatt látják  

el feladatukat a COVID-19 világjárvány során. Mivel a létfontosságú  termékek 

gyártói a kritikus ellátási láncok fenntartási igényeit tartják szem  előtt, még 

soha nem volt ennyire fontos az üzemi dolgozók egészségének  védelme. Az 

alkalmazottak támogatása és a megfelelő higiénia alkalmazása  a 

munkaterületen egyaránt elengedhetetlen minden, a frontvonalban dolgozó  

alkalmazott biztonságához.

Világszerte vezető Professional Hygiene márkaként mi is Ön mellett állunk,  

hogy segítsünk. Ezért dolgoztuk ki ezt az eszközkészletet és a bevált  

gyakorlatok alkalmazására vonatkozó azon javaslatainkat, amelyekkel ismét  

fókuszba kerül a kézhigiénia és a takarítás a gyártóüzemben. Reméljük, hogy  

hasznosnak találja, és hogy a benne közölt szakismeretek segítségével  

biztonságban érzi majd magát a válság idején és azt követően is.

Köszönjük, hogy ennyi mindent tesz a válság frontvonalában harcolva,  

és reméljük, hogy Ön és kollégái is biztonságban lesznek ebben

a nehézségekkel teli időszakban.

Üdvözlettel:

Jenny Turner

Marketingigazgató – Manufacturing (Gyártás)  

Essity Professional Hygiene

Segítünk Önnek.
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COVID-19

A COVID-19-hez hasonló fertőző betegségek emberről  

emberre, cseppfertőzéssel terjednek: ezek a kisméretű  

cseppek akkor kerülnek a levegőbe, amikor egy fertőzött  

személy köhög, vagy kifújja a levegőt. Az egyén akkor is  

megfertőződhet, ha megérint egy olyan felületet,

amelyen megültek a fertőzött cseppek, majd a szeméhez,  

a szájához vagy az orrához ér.

A gyártóüzemeknek többféle lehetőségük van arra,  

hogy megvédjék alkalmazottaikat a COVID-19-et okozó  

vírusfertőzéstől. A megfelelő kézhigiéniás protokollok  

követése, a vírusszám csökkentését célzó, gyakoribb

és módosított takarítási és fertőtlenítési eljárások, valamint  

az üzemi intézkedések végrehajtása a létesítményen  belül: 

mindez kiemelkedően fontos az éppen zajló  világjárvány

során.

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

Hogyan terjed a COVID-19 az Ön gyártóüzemében?
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Segédanyagok

Kézhigiénia

Mivel az Ön gyártóüzeme aCOVID-19 járvány alatt is folytatja  
működését, fontos fokozott figyelmet fordítani agyakori

és megfelelő kézmosásra és kézfertőtlenítésre az  
alkalmazottak védelme érdekében. Ön azzal is növelheti
a rendszeres kézmosás gyakoriságát, hogy stratégiai helyekre

rak ki plakátokat a gyártóüzemben. Az üzemben dolgozóknak  
a felsorolt esetekben kell kezet mosniuk:

• A műszak és a szünetek elején ésvégén
• Mosdóhasználatután

• Amikor átmennek egyik zónából amásikba

• Hulladékártalmatlanítás után

• Evés vagy ivás után
• A védőkesztyű lehúzásakor

• Tüsszentés, köhögés vagy papír zsebkendő használataután

A világjárvány idején csak akkor kell kézfertőtlenítőt használni,  
ha a kézmosáshoz nem áll rendelkezésre szappan és víz. Mivel  
a gyakoribb kézmosás miatt a kéz kiszáradhat, érdemes  
bőrápolót is kihelyezni a mosdókba a telephelyterületén.

Ügyeljen rá, hogy az üzemi alkalmazottak minden fontos helyen  

könnyen elérhessék a kézhigiéniaitermékeket.
Az alábbiakban felsorolunk néhány segédanyagot az üzemi  
működéshez szükséges megfelelő kézhigiéniai technikák

bevezetéséhez.

Letöltés Letöltés

A kézmosás technikája
A helyes kéz-

bedörzsölési technika
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Segédanyagok

Felülettisztítás
Tegye prioritássá a gyártóüzemi felületek fertőtlenítését, hogy lassítani  
tudja a COVID-19-et okozó vírus továbbterjedését. Íme néhány  
szempont a világjárvány során végzett takarításhoz és  
fertőtlenítéshez:

• A műszakok során figyelje meg az operátorokat, hogy felmérje a  
gyakran megérintett felületeket, és a felmérés alapján készítsen  
ellenőrzőlistát a műszakváltások között megtisztítandó felületekről.

• Tisztítsa és fertőtlenítse rendszeresen a gyakran megérintett  
felületeket, például az asztalokat, kilincseket, villanykapcsolókat,  
kezelőpaneleket, számítógépeket, korlátokat, liftgombokat,  
vécéket, csapokat, mosdókagylókat, vezérlőberendezéseket,  
eszközfogantyúkat és közös szerszámokat.

• Olyan regisztrált fertőtlenítőszert használjon, amelyről ismert, hogy  
hatékonyan elpusztítja a COVID-19-et okozó vírust.

• A biztonságos és hatékonyfelhasználás érdekébentartsabe a  
termék címkéjén szereplő utasításokat, köztük az  
óvintézkedéseket is, különösen az élelmiszergyártás területén.

• Takarítás közben viseljen kesztyűt, különösen fertőtlenítőszerek  
használatakor. Takarítás után dobja ki a kesztyűt, mosson kezet,  
majd törölje szárazra egyszer használatos papírtörlővel.

• Tanítsa meg az alkalmazottakat a létesítményben lévő felületek  
megfelelő takarítására és fertőtlenítésére.

Az alábbiakban bemutatunk néhány olyan eszközt, amelyek elősegítik,  
hogya gyártóüzem a világjárványidején is tiszta és higiénikus legyen.

Tork takarítás:ellenőrzőlista
Útmutató a munkahelyek  

felkészítéséhez a COVID-19  

fertőzésre (via OSHA)

Letöltés Letöltés
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https://bit.ly/3d9Bg2I
https://osha.europa.eu/en/publications/covid-19-back-workplace-adapting-workplaces-and-protecting-workers/view


Üzemi intézkedések végrehajtása
A kézmosás és a felülettisztítás mellett a gyártóhelynek biztosítania kell, hogy az influenzaszerű tüneteket mutató munkavállalók  

otthon maradhassanak, és időt kapjanak a felépülésre, mielőtt visszatérnének a gyártóüzembe. Felül kell vizsgálni a szokásos  
üzemi eljárásokat is, hogy fenn lehessen tartani az alkalmazottak közötti legalább 2 méteres távolságot. Ha az alkalmazottak közötti  

2 méteres távolság fenntartása nehézséget jelent, akkor fontolóra kell venni más, az alkalmazottak védelmére szolgáló  

intézkedéseket, például azalábbiakat:

Szakaszos műszakváltások
A műszakok közötti szakaszos váltásokkal  

csökkenthető a különböző csapatok közötti érintkezés.  

A műszakváltások között minden gyakran megérintett  

felületet (lásd a 4. oldalon) meg kell tisztítani.

Hosszabb műszakváltások

Hagyjon több időt a műszakok között, így kevesebb  

alkalmazott tartózkodik egyszerre az öltözőben.

Zónák és szakaszos  

munkaállomások létrehozása
Hozzon létre zónákat, és ügyeljen rá, hogy az  

alkalmazottak ne menjenek át más zónákba, hogy ezzel  

is csökkentse a fix alkalmazotti csoportok közötti  

interakciót. Ha megoldható, a gyártósor mentén is  

hozzon létre szakaszos munkaállomásokat.

A személyzet létszámának  

korlátozása
Tekintse át az összes folyamatot, és azonosítsa a  

kiemelt operátorokat, hogy korlátozni tudja a  

gyártóhelyen egy időben jelen lévő személyzet  

létszámát.

Hordozható adagolók  

kihelyezése
A hordozható adagolók kihelyezése javíthatja a  

kézhigiénia és a felülettisztítás minőségét a telephely  

teljes területén.

1

2

3

4 Védőfelszerelés biztosítása
Ha megoldható, biztosítson egyéni védőeszközöket  

(EVE), például arcmaszkokat, eldobható védőkesztyűt  

és tiszta munkaruhát a személyzet számára a  

kórokozók továbbterjedésének megakadályozása  

érdekében.
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Mosdók és öltözők

- A Tork mosdókba ajánlott termékeivel  javíthatja a 

munkavállalók higiéniai szokásait,  hozzájárulhat 
a keresztfertőzés kockázatának  csökkentéséhez 

és redukálhatja
a megbetegedések gyakoriságát.

- Nagy kapacitású rendszerek melyekkel  

csökkentheti a kifogyás kockázatát.

- Az adagolóból kilógó kéztörlő papírral  

csak a felhasznált lapot érinti.

- A takarító személyzet gyorsan feltöltheti  a 
Tork rendszereket melyek kitartanak  a 

műszakváltások közt legyen az  bármilyen
hosszú.|

Dispensers

552500
Tork PeakServe® folyamatos  
adagolású kéztörlőpapír-adagoló

Töltse fel az Önnek megfelelő időpontban. A rugalmasság  
több időt teremt a takarítási feladatok ellátására.

551000 Tork Matic tekercses kéztörlő-adagoló
Hosszan tartó tekercsek melyekkel csökkentheti a  karbantartási 
költségeket és maximalizálhatja a szolgáltatást

560000 Tork folyékony és spray szappanadagoló

Harmadik fél által igazoltan könnyen használható  
tanúsítvánnyal rendelkezik, minden felhasználónak  

biztosítja a megfelelő kézhigiéniát

682000
Tork SmartOne® Mini duplatekercses  
toalettpapír adagoló

Nagy kapacitás - kevesebb karbantartást igényel és  
csökkenti a papír kifogyásának kockázatát

Refills

100585
Tork PeakServe® folyamatos  
adagolású kéztörlőpapír

A tömörített kéztörlőkből kétszer annyit lehet szállítani  és
tárolni

290067 Tork Matic Soft tekercses kéztörlő Fenntarthatósági tanúsítványokkal

120059 Tork Matic extra hosszú tekercseskéztörlő Fenntarthatósági tanúsítványokkal

472193
Tork SmartOne® Mini tekercses  
toalettpapír

Fenntartható megoldás a laponkénti adagolásnak  
köszönhetően

420401 Tork olaj- és zsíroldófolyékonyszappan Fenntarthatósági tanúsítványokkal

552200 551000 560000 290067 120059 472193 420401100585682000

Törlés és tisztítás

- Tork Performance adagolók ipari  

feladatokhoz ajánlott Tork papírokkal  a 
fokozott termelékenységért.

- Az adagolók mindig kéznél vannak így nem  
megy el idő feleslegesen a keresésükkel.

- Termékeink támogatják az 5S elveit, így  segítjük 

hogy sikeresen sztenderdizálhasson  és 
fenntarthatóvá tegye termelését.

Dispensers

654000/
520678

Tork hajtogatott törlőpapír vagy kendő  
adagoló/Tork ipari tisztítókendő

Teljes kínálatunkért kérjük lépjen kapcsolatba Tork  
képviselőjével vagy látogasson el weboldalunkra

654008
Tork hajtogatott törlőpapír vagy kendő  
adagoló

Teljes kínálatunkért kérjük lépjen kapcsolatba Tork  
képviselőjével vagy látogasson el weboldalunkra

652000/
520304

Tork hordozható állvány/Tork ipari  
tisztítókendő

Teljes kínálatunkért kérjük lépjen kapcsolatba Tork  
képviselőjével vagy látogasson el weboldalunkra

652008
Tork hordozható állvány/Tork ipari  
tisztítókendő

Teljes kínálatunkért kérjük lépjen kapcsolatba Tork  
képviselőjével vagy látogasson el weboldalunkra

654008654000 652000 652008

Kávézó/
Étkezőhelyiség

- Teremtsen pozitív és higiénikus vendégélményt  
nagy kapacitású és hatékony termékekkel  

melyekkel időt takaríthat meg.|

Dispensers

272900
Tork Xpressnap® Fit™ asztali  
szalvétaadagoló

A teljes méretű szalvéták egy kisméretű adagolóba  
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 csökkenti a  
keresztfertőzés kockázatát

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

Refills

15830
Tork Xpressnap® Fit™ fehér adagolós  
szalvéta

A teljes méretű szalvéták egy kisméretű adagolóba  
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 könyen és újra  
felhasználható

194750
Tork színes, többször használható  
tisztítókendő - piros

Több célú tisztítókendő, ellátja az általános törlési  
feladatokat, erős és nedvszívó

272900 15830473190 473242   100130 194650 194750473186 658002

Lépjen velünk kapcsolatba
Csatlakozzon Ön is a Tork felhasználók több milliós táborához.

EMAIL
torkcontact@essity.com

W EB
www.tork.hu

mailto:torkcontact@essity.com
http://www.tork.hu/

