
Bezpečně v práci: Sada nástrojů 
pro vládní organizace v souvislosti 
s COVID-19



Během tohoto krizového období stojí vládní organizace před problémem, kdy 
musí i přes náročnou situaci na národní a místní úrovni nadále fungovat a 
zároveň zajistit zdraví svých zaměstnanců a veřejnosti. Je nutné přijímat další 
opatření ke snížení pravděpodobnosti infekce. Příkladem je poskytování pokynů 
a poradenství v souladu s doporučeními předních představitelů v oblasti 
zdravotnictví, zajištění dodávek nezbytných produktů pro hygienu a čištění a 
rovněž zavádění opatření pro jednání s novými návštěvníky.

V Tork jsme již více než 50 let odhodláni zlepšovat hygienu v podnicích po 
celém světě prostřednictvím vývoje a výroby kompletních hygienických řešení a 
softwaru pro digitální úklid.

V této příručce se chceme podělit o své odborné znalosti a poskytnout konkrétní 
pokyny v oblasti náležité hygieny rukou a čištění povrchů, které vám a vašim 
zaměstnancům pomohou zůstat zdraví a zajistit nadále fungování důležité 
infrastruktury.

Doufáme, že si zachováte zdraví a budete stále v bezpečí, abyste mohli 
pokračovat ve výkonu základních funkcí, které zajišťují bezpečnost, zdraví a 
pohodu celé naší společnosti.

S přátelským pozdravem

Anna Königson Koopmans
Marketingová manažerka pro vládní organizace
Essity Professional Hygiene
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Jsme tu, abychom vám pomohli.



COVID-19
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COVID-19 se může ve vašem správním zařízení šířit mezi 
zaměstnanci a návštěvníky prostřednictvím kapének, které 
se dostávají do vzduchu, když nakažená osoba kašle nebo 
kýchá. Může se také šířit prostřednictvím 
kontaminovaných povrchů nebo předmětů.

Pokud však budete dodržovat odpovídající postupy v 
oblasti hygieny rukou, systematicky uplatňovat procesy v 
oblasti úklidu a dezinfekce a pokud optimálně rozmístíte 
ve vašem zařízení zásobníky hygienických potřeb, může 
to pomoci šíření COVID-19 omezit. Tato sada nástrojů 
vám nabízí materiály, které potřebujete k posílení 
osvědčených postupů ve vaší organizaci během této 
pandemie i do budoucna.

Jak se může COVID-19 ve vašem správním zařízení šířit?

Úzkým osobním 
kontaktem, 

jako je dotyk nebo 
podání ruky

Vzduchem 
při kašli nebo 

kýchání

Dotykem předmětu nebo 
povrchu kontaminovaného 

virem a poté přenosem viru z 
rukou do úst, nosu nebo očí



Hygiena rukou
Během probíhající pandemie COVID-19 je důležitější než 
kdy jindy uplatňovat ve vašem správním zařízení 
správnou hygienu rukou.

V organizaci státní samosprávy se dotýkáme mnoha 
povrchů, např. klávesnic, počítačových myší a telefonů, 
které mohou být kontaminovány patogenem, jako je 
COVID-19. Zaměstnanci a návštěvníci by si po celý den 
měli často a řádně umývat ruce, zejména však:

• po vysmrkání, zakašlání nebo kýchnutí
• před přípravou jídla a po jídle
• po použití toalety nebo po kontaktu s odpadky

Dbejte na to, aby měli vaši zaměstnanci a návštěvníci k 
dispozici čisté a odpovídajícím způsobem vybavené 
prostory pro mytí rukou a dezinfekční prostředek na ruce. 

Správnou hygienu rukou můžete ve vašem zařízení 
podpořit několika způsoby, včetně umístění symbolů v 
blízkosti umyvadel, toalet a jiných oblastí s vysokou 
návštěvností. Níže jsou uvedeny některé nástroje a
informace, které u zaměstnanců a návštěvníků podporují 
správnou techniku mytí a dezinfekce rukou.
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Zdroje

Stáhnout Stáhnout

Postup umývání rukou Dezinfekce rukou

https://bit.ly/2LvZhF1
https://bit.ly/3by1tXe


Čištění povrchů
Pracovníci ve vašem správním zařízení se mohou onemocněním 
COVID-19 nakazit, když se dotknou povrchů kontaminovaných 
novým koronavirem. Proto je nezbytné povrchy, kterých se lidé 
často dotýkají, pravidelně dezinfikovat, a omezit tak šíření infekce. 
Zde je několik tipů pro čištění různých oblastí ve vašem zařízení:

• Recepce: pravidelně otírejte povrchy, kterých se lidé často 
dotýkají, jako jsou kliky dveří, dotykové obrazovky a tlačítka ve 
výtazích. Potřeby pro realizaci těchto úkonů mějte neustále po 
ruce, aby čištění probíhalo rychle a hladce.

• Kancelář: čistěte sdílená, často využívaná zařízení, jako jsou 
klávesnice, počítačové myši a telefony.

• Toalety: úklid zahajte čištěním méně znečištěných povrchů a 
zakončete vyčištěním toalet a podlahy. Nepoužívejte jen jednu 
utěrku, abyste zabránili přenosu choroboplodných zárodků z 
jednoho povrchu na druhý. Mopy a houbičky mohou obsahovat 
velké množství mikroorganismů, proto by pracovníci úklidu 
měli zvážit spíše používání jednorázových řešení.

• Odpočívárny: aby byl úklid co nejhygieničtější, zaměřte se 
nejprve na ty nejméně znečištěné povrchy a zakončete jej
čištěním podlahy. Mastné povrchy je třeba před dezinfekcí 
očistit horkou vodou a profesionálními čisticími prostředky.

Níže uvádíme několik dalších materiálů, které vám pomohou 
zajistit, že vaše správní zařízení zůstane během pandemie 
onemocnění COVID-19 čisté a hygienické.
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Stáhnout Stáhnout Více informací

Zdroje

Problematika hygieny
v prostředí otevřených 
kanceláří

Tork úklidové kontrolní 
seznamy pro zajištění 
zdraví

Připravte své pracoviště 
na COVID-19

Více informací

Průvodce přípravou 
pracovišť na COVID-19 
(prostřednictvím OSHA)

https://bit.ly/2LvgkHd
https://bit.ly/2Z6rPgh
https://bit.ly/3bEFWvL
https://bit.ly/2X3GING
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Jestliže pokračujete během pandemie COVID-19 v činnosti, podpořte správnou hygienu rukou tím, že vhodně 
rozmístíte zásobníky hygienických potřeb. Dbejte na na to, aby byla hygienická zařízení umístěna tak, že jsou snadno 
viditelná a dostupná v oblastech, kde se osoby běžně pohybují. Dostat se k těmto zásobníkům by pro zaměstnance a 
návštěvníky nemělo znamenat, že se musí vydat mimo zamýšlenou trasu. Protože chápeme, že každé zařízení je 
jedinečné, zde jsou některé základní zásady pro oblasti ve vašem správním zařízení.

Doporučení pro umístění zásobníků

Více informací

Oblasti, kam přicházejí zákazníci
1 Ubrousky

2 Dezinfekční 
prostředek

Papírové 
kapesníky

Odpadkové 
koše

3

4

Papírová podložka 
na WC sedátko

Toaletní papír

Papírové ručníky

Mýdlo

Odpadkové 
koše

Dezinfekční 
prostředek

Papírové 
kapesníky

1

2

3

4

5

6

7

Mýdlo

Dezinfekční 
prostředek

Odpadkové koše

Papírové ručníky

1

2

3

4

Dezinfekční 
prostředek na ruce
Ubrousky

Papírové 
kapesníky

Utírání a čištění

Odpadkové 
koše

1

2

3

4
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Konferenční místnosti

Dezinfekční 
prostředek

Odpadkové koše

Papírové kapesníky

Utírání a čištění

Ubrousky

1

2

3

4

5

Kancelářské prostory

Toalety

Odpočívárny 
a kuchyňky

Hygiena v kanceláři
Další informace o významu hygieny rukou a úklidu 
ve vašem správním zařízení během pandemie 
onemocnění COVID-19 i do budoucna naleznete 
na stránce s materiály „Hygiena v kanceláři“. 

Utěrky na utírání nebo čištění5
Ubrousky

Papírové kapesníky
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https://www.torkusa.com/recommendations/businesses/office/

