
Powitaj ponownie w bezpieczny sposób 
odwiedzających
Przewodnik dotyczący ponownego otwarcia drzwi obiektów opieki 
długoterminowej dla odwiedzających



Dlaczego przygotowanie do odwiedzin jest niezwykle ważne?

Dowiedziono, że infekcje łatwo przenoszą się pomiędzy osobami w obiektach opieki 
długoterminowej, szczególnie poprzez krzyżowe przenoszenie bakterii. Ograniczenie 
odwiedzin stanowiło część planu mającego na celu zapobieżenie przedostaniu 
się wirusów i zarazków do placówek tego typu. W związku z tym, że drzwi zostały 
ponownie otwarte dla odwiedzających, niezwykle ważne jest podniesienie 
świadomości na temat wzrostu potrzeb związanych z higieną oraz kluczowej roli 
odwiedzających w ich zaspokajaniu. Co więcej, obiekty muszą zidentyfikować 
oraz zminimalizować ryzyko, aby zapewnić zdrowie i higienę podopiecznym oraz 
personelowi – a także dać poczucie bezpieczeństwa i pewności odwiedzającym. 

Jak innowacyjne rozwiązania Tork mogą stać się pomocne?

•   Zapewniając spełnienie standardów dotyczących higieny i czyszczenia i tym samym 
wspierając poprawę poczucia bezpieczeństwa wśród pacjentów oraz personelu;

• Spełniając surowe wymogi dotyczące higieny w środowisku służby zdrowia;

•  Wpisując się w pracę pracowników obiektu opieki długoterminowej oraz personelu 
sprzątającego; 

•  Oferując lepszy dostęp dla podopiecznych obiektów opieki długoterminowej 
i odwiedzających; 

•  Tworząc domową atmosferę, wpływającą dobroczynnie na samopoczucie 
podopiecznych;

•  Oferując funkcjonalne i atrakcyjne systemy dozowania, które wysyłają jasny sygnał 
odwiedzającym i pracownikom, że higiena jest traktowana poważnie.

Dlaczego odwiedziny są ważne dla podopiecznych obiektów 
opieki długoterminowej? 
Długotrwała fizyczna separacja i odizolowanie od rodziny i przyjaciół może mieć 
negatywny wpływ na ogólne zdrowie i dobrostan podopiecznych. Technologia może 
pomóc niektórym osobom zmniejszyć uczucie osamotnienia, jednak nie jest w stanie 
zastąpić kontaktu osobistego. Jest to szczególnie ważne w przypadku podopiecznych 
z zaburzeniami poznawczymi, osób niedowidzących i/lub niedosłyszących, jak 
i posiadających ograniczenia ruchowe, ponieważ utrzymanie kontaktu z bliskimi jest 
dla nich trudne. Członkowie rodziny często odgrywają zasadniczą rolę w opiece, 
wspieraniu oraz działaniu na rzecz podopiecznych. 

Bezpiecznie powitaj ponownie odwiedzających Twój obiekt

W związku z tym, iż obiekty opieki długoterminowej ponownie otwierają swoje drzwi 
dla rodzin i bliskich swoich podopiecznych, zachowanie zasad dystansu społecznego 
i fizyczne odseparowanie odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu podopiecznym 
bezpieczeństwa i higieny. Równie ważne są strategie promujące i ułatwiające 
stosowanie prawidłowych zasad higieny. Podopieczni, pracownicy służby zdrowia 
i odwiedzający – wszyscy odgrywają swoją rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa 
w obiektach opieki długoterminowej. 



Sprawdź lokalne oraz państwowe przepisy dotyczące Twojej placówki

Wdróż protokół dotyczący harmonogramu wizyt

Przygotuj ankietę screeningową dotyczącą zdrowia dla odwiedzających i upewnij się, że 
wszyscy ją wypełniają

Ustanów limit osób odwiedzających jednego podopiecznego

Dopilnuj, aby maseczki ochronne były dostępne dla odwiedzających, którzy przyszli bez nich

Stwórz ulotkę dla odwiedzających, w której podkreśla się rolę higieny rąk, dystansu 
społecznego oraz noszenia nakryć twarzy 

Poddaj ponownej ocenie rozmieszczenie dozowników do preparatów dezynfekujących 
w całym obiekcie 

Ogranicz liczbę osób korzystających w tym samym czasie z łazienek i umieść oznakowania

Zaproponuj, aby odwiedziny, o ile pogoda na to pozwala, odbywały się na zewnątrz

Doradź, aby odwiedzający ograniczyli kontakt z pozostałymi podopiecznymi

Lista kontrolna dotycząca 
przygotowań do ponownego 
otwarcia drzwi dla 
odwiedzających
Wiemy, że Twój główny cel w związku 
z ponownymi wizytami odwiedzających 
to zapewnienie bezpieczeństwa 
podopiecznym oraz pracownikom. 
Poniższa lista kontrolna może okazać się 
pomocna w podnoszeniu świadomości 
na temat nawyków higienicznych oraz 
we wzmocnieniu nowych procesów 
dotyczących higieny. 



Pokaż swoją troskę 
poprzez konsekwentne 
mycie rąk

Pomóż chronić 
swoich bliskich, 
stosując prawidłowe 
zasady higieny rąk. 

Higiena w obiekcie

Czyste powierzchnie

Higiena rąk

Ponownie otwarcie drzwi dla odwiedzających wiąże się z częstszym 
dotykaniem powierzchni przez większą liczbę osób na terenie całego 
obiektu. Procedury systematycznego sprzątania i dezynfekowania są 
konieczne, aby zatrzymać rozprzestrzenianie się infekcji i wspierać tworzenie 
bezpieczniejszego środowiska. Dopilnuj, aby przestrzegano tych procedur 
systematycznie i prawidłowo. Często dotykane powierzchnie obejmują:  

• recepcję i stanowiska ochrony,
• przyciski w windzie,
• poręcze na klatkach schodowych,
• poręcze na korytarzach,
• klamki,
• kąciki kawowe,

• ławki i krzesła,
• kanapy w lobby 

i przestrzeniach wspólnych,
• stoliki przy łóżkach,
• podłogi.

Aby skorzystać z szablonów plakatów, spersonalizować je i pobrać pliki, odwiedź witrynę Tork Healthy 
Hands. torkusa.com/healthyhands

Wyższe oczekiwania dotyczące higieny to nowa norma dla wszystkich. 
Wspieraj prawidłową higienę rąk oraz nowe procedury wśród 
odwiedzających dzięki praktycznym narzędziom Tork. 

• Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca pracownikom obiektów opieki 
długoterminowej cztery momenty dobrej higieny rąk. Dwa z tych momentów są 
bardzo adekwatne dla odwiedzających i powinny być stosowane w celu ochrony 
zdrowia i bezpieczeństwa podopiecznych. Stwórz ulotki i/lub plakaty dla 
odwiedzających, w których podkreśla się rolę dezynfekcji rąk przed wejściem, 
jak i po wyjściu z pokoju podopiecznego, oraz przed i po fizycznym kontakcie 
z podopiecznym. Więcej informacji dostępnych jest na: 
torkusa.com/your-business/solutions/overview/long-term-care/longtermcare-
challenge

• Umieść w widocznym miejscu plakaty „Bezpieczne odwiedziny” i „Najlepsze 
praktyki mycia rąk”

http://torkusa.com/healthyhands


Bezpieczne, przyjazne środowisko

Wejście do obiektu
• Zaoferuj odwiedzającym możliwość dezynfekcji rąk zarówno przed wejściem, 

jak i po wyjściu z budynku

Łazienki
• W pobliżu umywalek
• Przy wyjściu  

Przestrzenie współdzielone (wewnątrz i na zewnątrz obiektu)
• Przy recepcji i stanowisku ochrony
• Przy windach
• Przy ławkach w korytarzu
• W miejscach spotkań

1 Thomas 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.

Rozmieszczenie dozowników 

Obiekty opieki długoterminowej z zaangażowaniem podchodzą do 
zapewniania bezpiecznego i higienicznego środowiska podopiecznym 
i ich rodzinom. Rozwiązania Tork pomagają tworzyć przyjazną, domową 
atmosferę dzięki innowacyjnym i luksusowym dozownikom, które 
są niezwykle ciche, a ich korzystny wpływ na kreowanie zdrowego 
i eleganckiego środowiska, może sprawić, że podopieczni poczują się 
bardziej swobodnie. Co więcej, dozowniki mogą stanowić zachętę dla 
potencjalnych nowych rezydentów. 

W związku ze zwiększoną świadomością na temat podatności niektórych 
podopiecznych na zarazki i wirusy, nadszedł czas, aby wzmocnić prawidłową 
higienę rąk w obiektach opieki długoterminowej poprzez optymalne 
rozmieszczenie dozowników. Badania potwierdzają, że zoptymalizowane 
rozmieszczenie dozowników może zwiększyć ich używanie o ponad 50%1, 
a ich lepsze wyeksponowanie ma większy wpływ niż zwiększenie ich liczby. 



Tork, 
marka Essity

Przyjazne w użyciu systemy Tork ułatwiają zapobieganie 
krzyżowemu przenoszeniu zarazków i jednocześnie 

poprawiają wizerunek obiektu oraz wrażenia z pobytu. 

Pokoje podopiecznych i łazienki

www.tork.pl 
+48 22 543 75 00
tork.polska@essity.com

571600
Tork automatyczny 
dozownik do mydła 

w pianie

420701
Tork mydło w piance 

ekstradelikatne

561008
Tork mini dozownik do 

mydła w płynie

420110
Tork alkoholowy  

preparat w płynie 
do higienicznej 
i chirurgicznej 
dezynfekcji rąk

Tork zapewnia wysokiej jakości wkłady oraz innowacyjne 
dozowniki, aby tworzyć bezpieczną, przyjazną atmosferę 
wpływającą korzystnie na zadowolenie podopiecznych 

i odwiedzających.

Przyjazne w użyciu systemy Tork ułatwiają zapobieganie 
krzyżowemu przenoszeniu zarazków i jednocześnie 

poprawiają wizerunek obiektu oraz wrażenia z pobytu. 
Dozowniki o dużej pojemności Tork PeakServe również 

pomagają oszczędzić czas potrzebny na kluczowe zadania 
dotyczące sprzątania dzięki rzadszym kontrolom stanu 

dozowników i krótszemu czasowi wymiany wkładów.

Polecane rozwiązania i narzędzia Tork

Przestrzenie współdzielone Łazienki

140278
Tork ekstramiękkie chusteczki 

higieniczne – kostka

511055
Tork stojak do dezynfekcji

571600
Tork automatyczny dozownik do mydła w pianie

420103
Tork alkoholowy preparat w żelu do 

higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk

552550
Tork PeakServe® mini dozownik do  

niekończących się ręczników

100585
Tork PeakServe® niekończący się ręcznik do rąk

272900
Tork Xpressnap Fit® dozownik do serwetek  

w składce na stolik

15830
Białe serwetki dyspenserowe Advanced 

558040
Tork dozownik do papieru toaletowego Mid-size bez gilzy

472585
Tork miękki papier toaletowy Mid-size bez gilzy

460005
Tork Xpress® nablatowy dozownik do ręczników Multifold 

(w składce wielopanelowej)
100289

Tork Xpress® miękki ręcznik Multifold (w składce 
wielopanelowej)

530178
Tork czyściwo włókninowe 

wielozadaniowe do trudnych zabrudzeń 

140280
Tork ekstramiękkie chusteczki 

higieniczne

140278
Tork ekstramiękkie chusteczki 

higieniczne – kostka

140280
Tork ekstramiękkie 

chusteczki higieniczne

100200
Tork papier toaletowy w rolce 

konwencjonalnej, 2-warstwowy


