
«Tork» atkalatvēršanas 
norādījumi rūpniecībai 

Norādījumi pārejai uz jauno  
normālo situāciju rūpniecības  
uzņēmumos



Ziņojums no «Tork» 

Rūpniecībai nenoliedzami ir būtiska loma ekonomikā un piegādes 

ķēžu uzturēšanā. Tā kā ražotāji sāk atkal atvērt uzņēmumus, 

mums ir svarīgi sadarboties, lai droši un atbildīgi turpinātu 

izgatavot svarīgus un mazāk svarīgus izstrādājumus, kas apmierina 

sabiedrības vajadzības, vienlaikus nosakot prioritāti darbinieku 

veselībai un labklājībai. 

Lai to panāktu, sadarbība ir vitāli svarīga. Šādā garā «Tork» 

sagatavotie norādījumi piedāvā ieskatus no tiešās pieredzes. 

Cieši sadarbojoties ar arodbiedrībām, nozares organizācijām 

un veselības aizsardzības amatpersonām, ir iezīmēti praktiskie 

pasākumi, kas veikti, lai garantētu drošību darbā un rūpētos par 

higiēnu mūsu ražošanas objektos. Kaut gan šie norādījumi nav 

paredzēti vietējo, reģionālo vai valsts rīkojumu aizstāšanai, tie var 

kalpot par konkrētiem piemēriem jaunajiem drošības protokoliem, 

kurus ir iespējams efektīvi iekļaut ikdienas darbībās, lai aizsargātu 

darbinieku veselību.

Mēs ceram, ka, daloties ar šiem pasākumiem un labāko praksi, 

kuras pamatā ir Pasaules Veselības organizācijas (PVO) ieteikumi*, 

mūsu kolēģi un klienti rūpniecības nozarē vēl lielākā mērā var 

veicināt higiēnisku darba vidi un droši atvērt savas ražotnes.

Tālākais ceļš var būt nezināms, taču kopā mēs nodrošināsim jauno 

higiēnas standartu. 

Ar vislabākajiem novēlējumiem
Dženija Tērnere

Dženija Tērnere  
Mārketinga direktore ražošanas jautājumos
«Essity Professional Hygiene»



Drošības norādījumi 

 Sociālās distancēšanās noteikumi
1. Saglabājiet pareizu fizisko distanci (2 metrus) starp 

darbabiedriem uzņēmumā. 

2. Jācenšas panākt, lai darbinieki nestrādātu tiešā tuvumā, 
tomēr varbūt nav iespējams to pilnībā novērst, veicot 
atsevišķus svarīgus uzdevumus. Ja uzdevuma izpildei 
cilvēkiem jāstrādā 2 metru robežās citam no cita, viņiem 
jālieto vai nu sejas aizsargs, vai arī cieši piegulošas 
aizsargbrilles un sejas maska/aizsegs. 

3. Ja darba vietas nevar pārvietot, kā arī gadījumos, ja 
sociālā distancēšanās nav iespējama, jāapsver citi varianti, 
piemēram, uzstādot plastmasas vairogus vai starpsienas kā 
papildu barjeru starp darbiniekiem ražošanas līnijās.  

4. Jāizvairās no sarokošanās vai citām tuva kontakta 
darbībām, kas traucē vai novērš sociālo distancēšanos 
ražošanas uzņēmumā. 

  Intensīvi izmantojamas zonas un cilvēku 
plūsma 

1. Izmantojiet durvju apturus, lai intensīvi lietojamas/parasti 
lietojamas durvis turētu vaļā, ja ir droši to darīt. 

2. Aiciniet darbiniekus izmantot vienas durvis ieiešanai telpās 
un citas durvis iziešanai no telpām, lai novērstu ienākošo 
un izejošo kolēģu ciešu saskari. 

3. Izveidojiet zonas atpūtas telpās, kafetērijās, tikšanās telpās 
un citās koplietojamās zonās, kur parasti ir intensīva cilvēku 
plūsma, lai ievērotu sociālās distancēšanās prasības.

Ja darba vietas nevar pielāgot, jāapsver iespēja uzstādīt 
plastmasas vairogus kā papildu barjeru starp darbiniekiem 

Izveidojiet zonas atpūtas telpās, kafetērijās, tikšanās telpās, 
lai ievērotu sociālās distancēšanās prasības.

ĀTRI PADOMI

Ievērojiet piemērotu  
fizisko distanci starp 
darbabiedriem 
uzņēmumā.

Izmantojiet durvju 
apturus, lai intensīvi 
lietojamas/parasti 
lietojamas durvis 
turētu vaļā, ja ir 
droši to darīt.

Aiciniet darbiniekus 
izmantot vienas 
durvis ieiešanai 
telpās un citas durvis 
iziešanai no telpām

2 metri 

Lai iegūtu papildinformāciju par drošības uzturēšanu objektā, skatīt torkusa.com/cleancaremanufacturing
*Dažādiem reģioniem un vietām prakse un protokoli var atšķirties.



Drošības norādījumi 

 Individuālās aizsardzības līdzekļi (IAL) 
 
1. Pamatojoties uz vietējām vadlīnijām, darbavietas 

koplietojamās zonās ir ieteicams valkāt sejas aizsegu, ja 
iespējams, piemēram, sejas masku vai citu piemērotu sejas 
aizsegu.  

2. Apsveriet atšķirīga veida maskas atkarībā no uzņēmuma 
vajadzībām. 

3. Ja uzdevuma izpildei 2 strādniekiem jāstrādā 2 metru 
robežās, viņiem jālieto vai nu sejas aizsargs, vai arī cieši 
piegulošas aizsargbrilles un sejas maska/aizsegs. 

4. Darbiniekiem, kas izmanto atkārtoti lietojamas maskas 
vai sejas aizsegus, viņu individuālās aizsardzības līdzekļi 
regulāri jātīra, un tos nedrīkst izmantot citi.  

5. Cimdi jāizmanto, lai papildinātu roku higiēnu, nevis aizstātu 
biežas roku mazgāšanas prasības.  

6. Brilles efektīvi ierobežo roku un acu saskari (kombinācijā ar 
piemērotu mutes un deguna aizsegu), tomēr pilnībā nenovērš 
tādu gaisā esošo pilienu pārnesi, kas satur patogēnus. 

 Norādes 
1. Lietojiet vizuālās norādes, lai pastiprinātu pastāvīgu 

izglītošanu par roku higiēnas labāko praksi. Tas 
ir īpaši noderīgi garu maiņu strādniekiem, jo šīs 
norādes palīdz atcerēties par roku higiēnu. 

2. Izvietojiet norādes darba pozīcijās, intensīvi 
izmantojamās un īpašās dezinfekcijas zonās, lai 
nostiprinātu roku higiēnas ievērošanu un protokolus 
uzņēmumā. 

Sejas aizsegu, piemēram, sejas masku  
vai citu piemērotu sejas aizsegu, ir ieteicams izmantot,  

ja iespējams, darbavietas koplietojamās zonās. 

Izvietojiet norādes darba pozīcijās, intensīvi  
izmantojamās un īpašās dezinfekcijas zonās,  

lai nostiprinātu roku higiēnas ievērošanu.

ĀTRI PADOMI

Sejas masku ir 
ieteicams izmantot, 
ja iespējams, 
darbavietas 
koplietojamās zonās.

Cimdus var izmantot, 
lai papildinātu 
roku higiēnu, nevis 
aizstātu biežas roku 
mazgāšanas prasības.

Izmantojiet 
vizuālās norādes, lai 
pastiprinātu pastāvīgu 
izglītošanu par roku 
higiēnas labāko praksi

Lai iegūtu papildinformāciju par drošības uzturēšanu objektā, skatīt torkusa.com/cleancaremanufacturing
*Dažādiem reģioniem un vietām prakse un protokoli var atšķirties.



Uzkopšanas protokoli

 Roku un elpceļu higiēna
1. Darbiniekiem bieži jāmazgā rokas (vai jālieto roku 

dezinfekcijas līdzeklis, kas satur vismaz 70% spirta*, ja 
roku mazgāšana nav iespējama un rokas nav redzami 
netīras). Katru reizi šai procedūrai darbiniekiem jāvelta ne 
mazāk kā 40 sekundes.   

2. Vienlīdz svarīga ir elpceļu higiēna. Šķavu un klepus 
gadījumā lietojiet papīra dvieli vai kabatlakatiņu, un pēc 
tam to izmetiet atkritumu tvertnē ar vāku. 

 Pastiprināta tīrīšana  

1. Virsmas jānotīra un jādezinficē vismaz reizi maiņā un biežāk 
intensīvas izmantošanas periodos un zonās.  

2. Šo virsmu dezinficēšanai un tīrīšanai ir piemēroti atšķaidīti 
balinātāja šķīdumi, spirta šķīdumi, kas satur vismaz 70 % 
spirta*, un visizplatītākie sadzīves dezinfekcijas līdzekļi. 

3. Mudiniet darbiniekus tīrīt un dezinficēt tādas parasti 
aizskaramas vietas kā galdi, krēsli, cilvēka-mašīnas saskarnes 
un tastatūras kopīgās zonās pirms un pēc izmantošanas un 
katras maiņas sākumā un beigās. Darbiniekiem jānodrošina 
pieeja dezinfekcijas līdzekļiem un tīrīšanas risinājumiem, lai 
viņi varētu veikt higiēnas procedūras. 

Novietojiet dezinfekcijas līdzekļa statīvus staigāšanas 
maršrutos un gaiteņos, lai darbiniekiem nodrošinātu 

pieejamību pa ceļam.

Spirta šķīdumiem, kas satur vismaz 70% spirta,  
jābūt derīgiem virsmu dezinficēšanai un tīrīšanai. 

ĀTRI PADOMI

Darbiniekiem bieži 
jāmazgā rokas 
vismaz 40 sekundes.

Virsmas jādezinficē 
vismaz reizi maiņā 
un biežāk intensīvas 
izmantošanas 
periodos un zonās.

Lai garantētu roku 
higiēnas ievērošanu, 
ļoti svarīgi ir nodrošināt 
higiēnas līdzekļu un 
roku mazgāšanas vietu 
pieejamību.

Lai iegūtu papildinformāciju par drošības uzturēšanu objektā, skatīt torkusa.com/cleancaremanufacturing
*Dažādiem reģioniem un vietām prakse un protokoli var atšķirties.

  
Higiēnas punkti 

1. Lai nodrošinātu roku higiēnas ievērošanu, svarīga ir 
higiēnas līdzekļu un roku mazgāšanas vietu atrašanās 
vieta un pieejamība.  

2. Novietojiet dezinfekcijas līdzekļa statīvus staigāšanas 
maršrutos un gaiteņos, lai darbiniekiem nodrošinātu 
pieejamību pa ceļam.



Vispirms darbinieki

 Gatavība un drošība 
1. Izveidojiet un uzturiet atklātu komunikāciju ar 

darbiniekiem un kopienu, lai nodrošinātu, ka 
darbinieki ir labi informēti un pārzina jaunākos 
protokolus un procedūras pirms atgriešanās darbā. 

2. Pirms atkalatvēršanas jāievieš arī citi drošības 
pasākumi, piemēram, iespēja izsekot kontaktpersonas 
un veikt temperatūras pārbaudes, lai mazinātu vīrusu 
izplatības risku gan uzņēmumā, gan ārpus tā. 

 Darbinieku apmācība 
1. Vadiet apmācības sesijas tā, lai darbinieki tiktu 

informēti par simptomiem un tos zinātu. Lai 
iepazītos ar visiem simptomiem, apmeklējiet Eiropas 
Slimību kontroles un profilakses centra (ES) vai ASV 
Slimību kontroles un profilakses centra vietni, ņemot 
vērā konkrētā uzņēmuma darbības vietu. 

2. Izmantojiet papildu videoapmācības sesijas, lai 
nodrošinātu, ka darbinieki zina, kā pareizi uzvilkt un 
noņemt individuālās aizsardzības līdzekļus pirms 
ieiešanas darba vietā.  

3. Sniedziet norādījumus darbiniekiem, lai viņi 
zinātu, kā rīkoties, ja uzņēmumā tiek apstiprināts 
inficēšanās gadījums (piem., droši uzvilkt 
individuālās aizsardzības līdzekļus, atstājot 
uzņēmumu, un brīdināt attiecīgās operatīvās/
personāla daļas darbiniekus).

Pirms atkalatvēršanas jāievieš temperatūras pārbaudes, lai 
mazinātu vīrusu izplatības risku gan uzņēmumā, gan ārpus tā. 

Sniedziet norādījumus darbiniekiem, lai viņi zinātu kā 
rīkoties, ja uzņēmumā tiek apstiprināts inficēšanās gadījums  

(piem., droši uzvilkt individuālās aizsardzības līdzekļus, 
lietojot izolācijas telpu, lai garantētu karantīnu inficētajam 

darbiniekam, pirms tiek atstāts uzņēmums, un brīdināt 
attiecīgās operatīvās/personāla daļas darbiniekus).

ĀTRI PADOMI

Izveidojiet atklātu 
komunikāciju, lai 
nodrošinātu, ka 
darbinieki pārzina 
jaunākos protokolus

Jāievieš iespēja izsekot 
kontaktpersonas un 
veikt temperatūras 
pārbaudes.

Vadiet apmācības 
sesijas tā, lai 
darbinieki tiktu 
informēti par 
simptomiem un  
tos zinātu.

Lai iegūtu papildinformāciju par drošības uzturēšanu objektā, skatīt torkusa.com/cleancaremanufacturing
*Dažādiem reģioniem un vietām prakse un protokoli var atšķirties.


