
Üdvözölje újra látogatóit biztonságosan
Higiéniai útmutató hosszú távú ápolást nyújtó intézmények számára 
a látogatók számára történő újranyitáshoz



Fogadja újra biztonságosan az intézmény látogatóit
Mivel a hosszú távú ápolást nyújtó intézmények újra fogadnak családtagokat 
és hozzátartozókat, a szociális távolság megtartása és a fizikai elkülönítés 
kulcsfontosságú a lakók biztonságának és egészségének megőrzéséhez. 
A megfelelő higiéniára való törekvés és annak irányítása szintén fontos. 
A lakóknak, az egészségügyi szakembereknek és a látogatóknak is fontos 
szerep jut a hosszú távú kezelést nyújtó intézmények biztonságának 
megőrzésében. 

Miért kritikus a látogatók fogadására történő 
felkészültség?

Jól dokumentált tény, hogy a fertőzések könnyen terjednek bentlakásos 
környezetben, különösen keresztfertőzéssel. A látogatók korlátozása azon 
megközelítés része, amely igyekszik megakadályozni, hogy a kórokozók és 
vírusok bekerüljenek a szociális intézményekbe. Mivel a látogatók elkezdtek 
újra bejárni az intézményekbe, nagyon fontos, hogy a higiéniai igények 
megnövekedtek, és a látogatók is fontos szerepet játszanak. Fontos továbbá 
az intézmények számára a kockázatok azonosítása és minimalizálása, 
hogy a lakók és a személyzet biztonságban legyen — és hogy a látogatók 
kényelmesen és biztonságban érezzék magukat. 

Hogyan segítenek a Tork innovatív megoldásai?

•  Biztosítják a higiéniai és takarítási sztenderdeknek való megfelelést, 
segítve ezzel a betegek és a személyzet biztonságának növelését

• Biztosítják az egészségügy szigorú higiéniai előírásait

•  Beleilleszkednek a szociális intézmények egészségügyi szakembereinek és 
takarítóinak munkafolyamatába 

•  Jobb hozzáférhetőséget biztosítanak az intézmények lakói és látogatói 
számára 

• Otthoni hangulatot keltenek, amely támogatja a lakók jóllétét

•  Funkcionális és vonzó adagolórendszert biztosít, amely azt jelzi a látogatók 
és a személyzet felé, hogy a higiéniát komolyan veszik

Miért fontos a hosszú távú kezelést nyújtó intézmények 
számára, hogy fogadjanak látogatókat? 
Az elhúzódó fizikai elkülönítés és elszigetelődés a családtól és barátoktól 
negatívan befolyásolhatja a lakók általános egészségét és jóllétét. 
A technológia segíthet a magány csökkentésében néhány bentlakó 
számára, de ez nem egy fenntartható opció a személyes kapcsolatok helyett. 
Ez különösen igaz kognitív zavarral küzdő, látás és/vagy halláskárosodott 
és mozgáskorlátozott lakók esetében, mert nekik nagy nehézséget okoz 
a szeretteikkel való kapcsolattartás. A családtagok szintén gyakran vállalnak 
fontos szerepet a lakók gondozásában, ill. támogatásában. 



Tájékozódjon a helyi és állami hatóságoknál az ön intézményét érintő speciális 
szabályokról

Alkalmazzon egy látogatás-ütemező protokollt

Készítsen egészségügyi szűrő kérdőíveket a látogatók számára, és ellenőrizze, 
hogy mindenki kitöltse

Állapítson meg egy limitet a betegenkénti látogatószámra

Biztosítsa, hogy legyen elérhető szájmaszk olyan látogatók számára, akik nem 
hoztak magukkal.

Készítsen tájékoztató kiadványt, amely hangsúlyozza a kézhigiénia, a szociális 
védőtávolság megtartásának és az arc eltakarásának a fontosságát 

Értékelje át a fertőtlenítő-adagolók kihelyezését az intézményben 

Korlátozza a nyilvános mosdókban egyszerre tartózkodó emberek számát és 
helyezzen ki táblákat

Javasolja, hogyha az időjárás engedi, a látogatók inkább kint töltsék az idejüket 
a lakókkal

Ajánlja, hogy a látogatók korlátozzák érintkezésüket más lakókkal

Ellenőrzőlista a látogatók újbóli 
fogadásának felkészülésére
Tudjuk, hogy célja a lakók és látogatók 
biztonságának megőrzése, amint 
elkezd újra látogatókat fogadni. Az 
alábbi ellenőrzőlista segít felhívni a 
figyelmet a higiéniai viselkedésre és új 
higiéniai rutinok betartására. 



Az intézmény higiéniája

Felülethigiénia

Kézhigiénia

A látogatók számára történő újranyitás azt jelenti, hogy az intézmény 
felületeit gyakrabban érinti meg több ember. Rutin tisztítási és 
fertőtlenítési eljárások szükségesek a fertőzés terjedésének 
elkerülése és a biztonságos környezet megteremtése érdekében. 
Ellenőrizze, hogy az eljárásokat következetesen és helyesen követik. 
Gyakran érintett felületek többek között:

• Recepció és biztonsági pult
• Liftgombok
• Lépcsőkorlátok
• Folyosókorlátok
• Kilincsek

• Snack és kávépultok
• Pihenőpadok és székek
• Előtéri és közös helyiségi kanapék
• Éjjeliszekrények
• Padló

Keresse fel a Tork Tiszta Kezek weboldalt posztermintákért, szabja őket testre és töltse 
le a fájlokat. tork.hu/healthyhands

A magasabb higiéniai elvárás az új norma mindenki számára. 
Követeljen meg megfelelő kézhigiéniát és új rutinokat a 
látogatóktól a Tork kényelmes eszközeivel. 

• Az Egészségügyi Világszervezet (World Health Organization, WHO) 
4 kézhigiéniai javaslatot tesz a szociális intézmények személyzetének. 
Ebből kettő a látogatókra vonatkozik és terjeszteni kell a lakók 
egészségének és biztonságának megőrzése érdekében. Készítsen 
tájékoztató kiadványokat és/vagy posztereket a látogatók számára, 
amely hangsúlyozza a lakók szobájába történő és annak elhagyását 
követő kézfertőtlenítés fontosságát. Ez szintén fontos a lakókkal 
történő fizikai kontaktus előtt és után. További információ elérhető itt: 
tork.hu/your-business/solutions/overview/long-term-care/
longtermcare-challenge

• Rakjon ki „Hogyan legyek jó látogató?” és „A legjobb kézmosási 
gyakorlatok” posztereket.

http://torkusa.com/healthyhands


Biztonságos és szívélyes környezet

Az intézmény bejárata
• Tegye kényelmessé a látogatók számára a kézfertőtlenítést 

érkezéskor és távozáskor

Nyilvános mosdók
• Mosdókagylók közelében
• Kijáratoknál 

Közös terek (belül és kívül)
• A recepció és biztonsági pult mellett
• Liftek mellett
• Pihenőpadok mellett hosszú folyosókon
• Ülő és gyülekezőhelyek

1Thomas BW, Berg-Copas GM, Vasquez DG, Jackson BL, Wetta-Hall R.: Conspicuous vs Customary Location of Hand Hygiene Agent Dispensers on Alcohol-Based Hand Hygiene Product 
Usage in an Intensive Care Unit. J Am Osteopath Assoc 2009;109(5):263–267.

Az adagolók kihelyezése 

A hosszú távú ellátást nyújtó intézmények elkötelezettek 
a lakók és családjaik biztonságának, kényelmének és 
higiénikus környezetének megteremtésében. A Tork 
megoldásai segítenek egy szívélyes, otthonos környezetet 
teremteni innovatív, modern adagoló-kialakításokkal és 
azok halk működésével. Az egészséges és vonzó környezethez 
történő hozzájárulásként a Tork megoldásai a jelenlegi lakók 
kényelmét növelhetik és segíthetnek új lakók szerzésében. 

Tudatában annak, hogy egyes lakók érzékenyebbek 
a kórokozókkal és vírusokkal szemben, itt az idő a megfelelő 
kézhigiénia biztosítására az optimális adagoló-kihelyezés 
segítségével. Kutatások azt mutatják, hogy az adagolók 
kihelyezésének optimalizálása 50%-kal növeli a használatot1, 
és ha jól látható helyen vannak, annak nagyobb hatása van 
a használatra, mint több adagoló kihelyezése. 



A Tork felhasználóbarát rendszerek 
megkönnyítik a keresztfertőzés elkerülését, 
miközben javítják az imázst és az élményt. 

Lakószobák és mosdók

www.tork.hu 
+36 1 392 2100
torkcontact@essity.com

571600
Tork szenzoros 

kézhigiéniai 
habszappan-adagoló

420701
Tork extra kézkímélő 

habszappan

561008
Tork Mini 

folyékony szappan 
adagoló

420110
Tork alkoholos 

folyékony 
kézfertőtlenítő

A Tork minőségi töltőanyagokat biztosít 
innovatív adagolókkal, hogy biztonságos és 

barátságos légkört teremtsenek a betegek és 
a látogatók megelégedésére.

A Tork felhasználóbarát rendszerek 
megkönnyítik a keresztfertőzés elkerülését, 

miközben javítják az imázst és az élményt. A Tork 
PeakServe nagy kapacitású adagolók több 

időt biztosítanak a kritikus higiéniai feladatok 
ellátására, mivel az adagolók ellenőrzése és 

újratöltése kevesebb időt vesz igénybe.

Ajánlott Tork-megoldások és eszközök

Közös terek Nyilvános mosdók

140278
Tork Extra Soft 

kozmetikai kendő kocka

511055
Tork higiéniai állvány

571600
Tork szenzoros kézhigiéniai habszappan-adagoló

420103
Tork alkoholos kézfertőtlenítő gél

552550
Tork PeakServe® Mini folyamatos adagolású 

kéztörlőpapír-adagoló
100585

Tork PeakServe® folyamatos adagolású kéztörlőpapír

272900
Tork Xpressnap Fit® asztali 

szalvétaadagoló
15830

Fehér adagolószalvéta 

558040
Tork belsőmag nélküli Mid-Size toalettpapír adagoló

472585
Tork Soft belsőmag nélküli Mid-Size toalettpapír

460005
Tork Xpress® pultra tehető 
Multifold kéztörlő adagoló

100289
Tork Xpress®Soft Multifold kéztörlő

530178
Tork nagy teljesítményű tisztítókendő 

140280
Tork Extra Soft 

kozmetikai kendő

140278
Tork Extra Soft 

kozmetikai kendő kocka

140280
Tork Extra Soft 

kozmetikai kendő

100200
Tork kistekercses toalettpapír – 2 rétegű


