
Bezpečnosť v práci:

COVID- 19 Balíček 

nástrojov pre  výrobcov



Počas pandémie COVID-19 ste vy ako výrobcovia spolu so svojím  

podnikaním aj svojimi zamestnancami pod enormným tlakom. Keďže  

výrobcovia produktov uspokojujúcich základné potreby musia reagovať na  

dopyt a udržať dodávky do najdôležitejších reťazcov, je ochrana zdravia  

zamestnancov prevádzok dôležitejšia ako kedykoľvek predtým. Podpora  

zamestnancov a dodržiavanie správnych hygienických postupov na  

pracovisku sú nevyhnutné pre bezpečnosť všetkých, ktorí pracujú v prvej línii.

Ako líder v oblasti globálnej profesionálnej hygieny sme tu nato, aby sme  

vám pomohli. Vytvorili sme balíček nástrojov spolu s našimi odporúčaniami,  

ako si osvojiť osvedčené postupy pri opätovnom zameraní sa na hygienu rúk  

a čistenie vo výrobnej prevádzke. Dúfame, že budú pre vás užitočné a že  

vám poskytnuté odborné vedomosti dodajú pocit bezpečia a istoty nielen  

počas terajšej krízy, ale aj po nej.

Ďakujeme vám za úsilie v prvej línii v tejto kríze a dúfame, že vy aj vaši  

spolupracovníci zostanete v celom tomto ťažkom období v bezpečí a zdraví.

S pozdravom  

Jenny Turner

Marketingová riaditeľka pre oblasť výroby  

Essity Professional Hygiene

Sme tu nato, aby sme pomáhali.
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COVID-19

Infekčné choroby, ako je COVID-19, sa šíria z osoby na  

osobu malými kvapôčkami vylúčenými pri kašli či výdychu  

infikovanej osoby. Človek sa môže nakaziť aj vtedy, keď  

sa dotkne povrchu, na ktorom sa nachádzajú kvapôčky, a  

následne sa dotkne svojich úst, nosa alebo očí.

Výrobné prevádzky majú viacero možností, ako pomôcť  

pri ochrane svojich zamestnancov pred nakazením  

vírusom, ktorý spôsobuje COVID-19. Dodržiavanie  

správnych postupov pri hygiene rúk; častejšie a  

kvalitnejšie postupy pri čistení a dezinfekcii zamerané na  

zníženie ohrozenia vírusom a implementácia  

prevádzkových opatrení vo svojom zariadení, to všetko sú  

nevyhnutné kroky počas prebiehajúcej pandémie.

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

Ako sa môže COVID-19 rozšíriť vo vašej výrobnej prevádzke?
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Zdroje

Hygiena rúk
Keďže je výrobná prevádzka v činnosti aj počaspandémie  
COVID-19, je dôležité zamerať sa vo väčšej miere na  
časté a správne umývanie rúk a ich dezinfekciu, aby boli  
vaši zamestnanci chránení. Dodržiavanie správnych  
postupov môžete zlepšiť strategickým umiestnením  
plagátov po celej svojej výrobnej prevádzke. Pracovníci v  
prevádzke by si mali umývať ruky:

• na začiatku a na konci každej zmeny aprestávky,

• po použití toalety,

• pri prechode z jednej zóny dodruhej,

• po likvidácii odpadu,

• po jedle apití,
• po vyzlečení ochrannýchrukavíc,
• po kýchaní, kašľaní alebo použitípapierovej

vreckovky.

Dezinfekciu rúk by ste mali počas pandémie používať len  
vtedy, keď na umývanie rúk nemáte k dispozícii mydlo a  
vodu. Keďže ruky sú po častom umývaní vysušené,  
zvážte umiestnenie krému na ruky do umyvárni v celej  
svojej prevádzke.

Zaistite neustálu dostupnosť zásob na hygienu rúk pre  
celý personál prevádzky a na všetkých miestach. Nižšie  
nájdete niektoré zdroje, ktoré podporia správne techniky  
hygieny rúk vo vašej výrobnej prevádzke.

Stiahnuť Stiahnuť

Postup pri umývaní rúk

Postup pri čistení rúk  

pomocou tekutej  
dezinfekcie
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Zdroje

Čistenie povrchov
Vo svojej výrobnej prevádzke uprednostnite dezinfekciu  
povrchov, aby ste znížili šírenie vírusu spôsobujúceho COVID-19.  
Niekoľko návrhov na čistenie a dezinfekciu počaspandémie:

• Pozorujte obsluhujúcich pracovníkov, aby ste mohli vyhodnotiť  
body dotyku , a na základe tohto pozorovania vytvorte  
kontrolný zoznam povrchov, ktoré je potrebné čistiť medzi  
jednotlivými zmenami.

• Zvýšte frekvenciu čistenia a dezinfekcie povrchov, ktorýchsa  
pracovníci často dotýkajú, ako sú stoly, kľučky, vypínače  
svetla, kontrolné panely, počítače, zábradlie, tlačidlá vo  
výťahu, toalety, kohútiky, umývadlá, tlačidlá strojov, rúčky na  
vybavení a spoločné nástroje.

• Používajte registrované dezinfekčné produkty známe svojou  
efektivitou pri ničení vírusu spôsobujúcehoCOVID-19.

• Dodržiavajte pokyny uvedené na etikete výrobku nabezpečné  
a efektívne použitie vrátane bezpečnostných opatrení, najmä  
v oddeleniach výrobypotravín.

• Pri čistení noste rukavice, najmä pri používaní dezinfekčných  
prostriedkov. Po čistení rukavice zlikvidujte, ruky si umyte a  
vysušte jednorazovou papierovouutierkou.

• Zaškoľte svojich zamestnancov, ako správne čistiť a  
dezinfikovať povrchy vo vašomzariadení.

Nižšie nájdete niekoľko nástrojov, ktoré vám pomôžu zaistiť  
čistotu a dezinfekčnosť vašej výrobnej prevádzky počas  
pandémie.

Kontrolný zoznam Tork
Čistenie pre zdravie

Stiahnuť

Sprievodca prípravou  

pracoviska pre COVID-19  

(via OSHA)

Stiahnuť
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https://bit.ly/2B20sde
https://osha.europa.eu/en/publications/covid-19-back-workplace-adapting-workplaces-and-protecting-workers/view


Implementácia výrobných opatrení
Vaša výrobná prevádzka by okrem umývania rúk a čistenia povrchov mala zabezpečiť aj to, aby zamestnanci s  

príznakmi podobnými chrípke ostali doma a mali pred návratom do výrobného zariadenia dostatok času na zotavenie.  

Mali by ste zároveň posúdiť svoje prevádzkové postupy a včleniť do nich fyzický odstup medzi zamestnancami  

minimálne 2 metre. Ak je príliš ťažké implementovať 2-metrový odstup medzi zamestnancami, mali by ste zvážiť iné  

opatrenia na ochranu svojich zamestnancov, ako napríklad:

Postupné výmeny zmien

Rozložte výmeny zmien tak, aby sa jednotlivé tímy  

nestretli. Častejšie čistite všetky body častého  

kontaktu (pozrite si str. 4) medzi jednotlivými  

zmenami.

Predĺžte čas medzi jednotlivými  
zmenami

Ponechajte viac času medzi jednotlivými zmenami  

tak, aby sa v šatniach stretlo čo najmenej  

zamestnancov.

Vytýčte zóny a striedajte  

pracoviská

Vytýčte zóny a zabezpečte, aby zamestnanci  

neprechádzali medzi jednotlivými zónami, aby sa  

znížila interakcia medzi určenými skupinami  

zamestnancov. Tam, kde je to možné, rozložte  

pracoviská aj v rámci výrobnej linky.

Poskytnite ochranné prostriedky

Tam, kde je to možné, poskytnite personálu osobné  

ochranné pracovné pomôcky (OOPP), ako sú  

masky na tvár, jednorazové rukavice a čisté overaly,  

ktoré pomáhajú pri prevencii šírenia vírusu.

Obmedzte počet zamestnancov
Posúďte všetky výrobné postupy a určte potrebných  

kľúčových obsluhujúcich pracovníkov, aby sa  

zredukoval počet zamestnancov, ktorí v tom istom  

čase pracujú vo výrobnej prevádzke.

Umiestnite prenosnézásobníky
Umiestnenie prenosných zásobníkov môže podporiť  

hygienu rúk a čistenie povrchov v celej prevádzke.
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Výrobná linka

652000 Tork stojan na podlahu Mobilný – vždy tam, kde je potrebný

654000 Tork zásobník na skladanéutierky Pohodlný a hygienický výdaj po jednom útržku

651220 Tork vodotesný zásobník Hygienický – dotýkate sa len útržka, ktorý použijete

130051 Tork papierová utierka Plus Možno použiť s väčšinou dezinfekčných prostriedkov

130072 Tork Heavy-Duty papierová utierka
Vďaka odolnosti a vysokej nasiakavosti je ideálna na odstraňovanie oleja,  tukov, mazív a

nečistôt

510104 Tork jemná čistiaca utierka Odolné a hospodárne riešenie – dokonalá alternatíva handier

291350
Tork papierové čistiace utierky  do 

vodotesného zásobníka
Certif ikát PZH – schválené na kontakt s potravinami

194450

194550

194650

194750
Tork farebný program

Multifunkčný, možno ho použiť s väčšinou rozpúšťadiel, dezinfekčných  prostriedkov a 

čistiacich prípravkov. Na univerzálne použitie všade tam,  kde je potrebná pevnosť a 

nasiakavosť. K dispozícii v 4 farbách

– Na zaistenie bezpečnosti zamestnancov pri výrobnej linke  

odporúčame po každej zmene pravidelne čistiť povrchy,  

ktorých sa ľudia najčastejšiedotýkajú

– Pravidelne čistiť a dezinfikovať je potrebné napr. stoly,  

kľučky, vypínače, ovládacie panely, počítače, držadlá,  

tlačidlá vo výťahu, toalety, kohútiky, umývadlá,ovládacie  

prvky strojov, držiaky zariadení a náradie, o ktoré sa  

pracovníci delia

Priemysel

Vchody, výťahy, spoločné priestory

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva:

– zásobník s dezinfekčným prostriedkom musí byť  

dostupný pri vchode na pracovisko, resp. pri vchode  do 

budovy a zamestnávateľ ho musí

pravidelne dopĺňať

511060 Tork dezinfekčný stojan na 1zásobník
Hygiena na každom mieste – v kombinácii so zásobníkom pripomína  nutnosť 

dodržiavať hygienu rúk

560008 Tork zásobník na tekuté mydlo
Možno ho použiť so širokou škálou produktov Tork na starostlivosť o  pokožku v 

uzavretých f ľašiach

420110
Tork Alcohol tekutý dezinfekčný  

prostriedok

Neparfumovaný, s obsahom zvlhčujúcich zložiek, ktoré chránia ruky.  Vhodný pre 

Tork zásobníky na tekuté mydlo

511110
Tork Alcohol tekutý dezinfekčný  

prostriedok, 500 ml
Voľne stojaciu fľašu s pumpičkou možno použiť na ľubovoľnommieste

511103
Tork Alcohol gélový dezinfekčný  

prostriedok, 500 ml
Odporúčaný na časté používanie. Nezanecháva lepkavý povlak
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Priemysel

Jedáleň pre zamestnancov

272901
Tork Xpressnap Fit®

pultový zásobník na servítky

Odolný zásobník s veľkou kapacitou a so systémom výdaja po jednej  servítke – dotýkate 

sa len servítky, ktorú použijete. S reklamným panelom  AD-A-Glance®

15830
Tork Xpressnap Fit®

biele servítky do zásobníka

Servítka s plnou veľkosťou je zložená tak, aby sa zmestila do zásobníka  s malými

rozmermi

560008 Tork zásobník na tekuté mydlo
Možno ho použiť so širokou škálou produktov Tork na starostlivosť o  pokožku v 

uzavretých fľašiach

420110
Tork Alcohol tekutý dezinfekčný  

prostriedok

Neparfumovaný, s obsahom zvlhčujúcich zložiek, ktoré chránia ruky.  Vhodný pre 

Tork zásobníky na tekuté mydlo

511103
Tork Alcohol gélový dezinfekčný  

prostriedok, 500 ml
Odporúčaný na časté používanie. Nezanecháva lepkavý povlak

473186
Tork Reflex™ prenosný zásobník na

kotúče so stredovýmodvíjaním

Ideálny na utieranie rúk a povrchov. Vďaka praktickej rukoväti  je ľahko

prenosný

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva:
– personál musí nosiť rúška a medzi obsluhou  

jednotlivých stolov si dezinfikovať ruky

– príbor by mal byť prinesený personálom k pokrmu  
zabalený do papierovej vreckovky

Toalety, umyvárne a šatne

552500
Tork PeakServe® zásobník na  
nadväzujúce papierové utierky

Menej časté a rýchlejšie dopĺňanie – do zásobníka sa zmestí  až 2 
132 utierok

551000
Tork Matic® zásobník na papierové  
utierky v kotúči

Menšia spotreba náplne – mechanizmus automaticky odrezáva útržky  s 
rovnakou veľkosťou

473177
Tork Reflex™ Mini zásobník na kotúče  so 
stredovým odvíjaním

Hygienický – dotýkate sa len útržka, ktorý použijete

473391 Tork Reflex™ papierová utierkaPlus Jemný, odolný a savý papier zaisťuje účinné utieranie a menej odpadu

560000
Tork zásobník na tekuté a sprejové  
mydlo

Ľahká a rýchla výmena náplne

620501 Tork sprejové mydlo
Ideálne na toalety a do umyvární s vysokou návštevnosťou,  kde je 
prioritou efektívnosť

420401 Tork priemyselné tekuté mydlo
Vďaka zložkám rozpúšťajúcim tuky pomáha odstraňovať nečistoty,  olej a 
mazivá a účinne a jemne čistípokožku

680000
Tork SmartOne® zásobník na toaletný  
papier

Určený na toalety a do umyvární s vysokou návštevnosťou

562000
Tork elektronický zásobník na  
osviežovač vzduchu

Lepšia kontrola nepríjemných pachov vďaka ukazovateľu náplne

236050
236051
236052

Tork vôňa do osviežovača vzduchu
Svieža vôňa vyvoláva väčší pocit čistoty  Dostupné 
vône: citrusová, ovocná,kvetinová

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva:
– zariadenia na osobnú hygienu musia byť  

vybavené tečúcou vodou, tekutým mydlom  a 

jednorazovými papierovými utierkami

Skontaktujte sa s nami

EMAIL

tork.sk@essity.com

W EB
tork.sk

TELEFÓN
+420 221 706 111

Brožúra obsahuje odporúčania vybraných výrobkov Tork.
Naši poradcovia ochotne vyberú pre vašu firmu to najvhodnejšie riešenie
a predstavia vám širšiu ponuku náplní, ktoré možno v jednotlivých zásobníkoch použiť.

Bezpečne v práci
Stiahnite si súbor nástrojov, ktorý vám

pomôže pri zaistení väčšej bezpečnosti na
pracovisku tork.sk/bezpecnevpraci

mailto:tork.sk@essity.com
http://www.tork.sk
http://www.tork.sk/bezpecnevpraci

