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Dezinfekční prostředky na ruce umístěte 
u vchodu, aby byly k dispozici pro 
pracovníky i pro návštěvníky. Zajistěte, 
že si zaměstnanci po příchodu do práce 
důkladně umyjí ruce. V šatnách by měl 
být k dispozici nejméně jeden zásobník 
na mýdlo na každá dvě umyvadla 
určená k mytí rukou. Poblíž umyvadel 
umístěte vysokokapacitní zásobníky 
na papírové ručníky a odpadkové koše 
ovládané nohou. 

Tork Clean CareSM

Pokud není možné umýt si ruce 
mýdlem a vodou a ruce nejsou viditelně 
zašpiněné, lze použít dezinfekční 
prostředek. Pokud jsou zásobníky 
v celém zařízení snadno přístupné a lze 
je snadno najít, budou je zaměstnanci 
častěji používat. Pokud nelze zásobník 
namontovat na zeď, můžete použít 
volně stojící hygienický stojan.

Zaměstnanci by vždy měli dodržovat 
bezpečnou vzdálenost. Je vhodné jasně 
označit jednotlivé zóny. Takové značení 
pomáhá navádět zaměstnance při práci. 
V každé zóně by měl být snadný přístup 
k prostředkům potřebným pro výrobu 
a údržbu a rovněž pro čištění povrchů 
a hygienu rukou. Pokud budou zásobníky 
na utěrky po ruce, podpoříte tím pravidelné 
čištění povrchů, kterých se lidé často 
dotýkají, a omezíte pohyb zaměstnanců při 
snaze najít potřebné prostředky.

K povrchům, kterých se lidé často 
dotýkají, patří povrchy strojů včetně 
rozhraní ovládaných prostřednictvím 
dotykových obrazovek. Tyto obrazovky  
je nutné pravidelně dezinfikovat. 
Používání zásobníků s flexibilní možností 
montáže, včetně magnetů, pomůže 
zajistit, že čistá utěrka bude vždy k 
dispozici tam, kde je právě potřeba. 
Pokud jsou utěrky stále k dispozici, 
podporuje to pravidelné čištění povrchů.

Je důležité, aby se pracovníci údržby 
snažili vyhnout sdílení nástrojů 
a materiálů s ostatními zaměstnanci, 
pokud je to možné. Individuální 
přenosná řešení utěrek zabalených 
v boxu nebo kbelíku lze snadno přenést 
na místo použití a lze je přidělit jednomu 
konkrétnímu zaměstnanci a omezit tak 
riziko křížové kontaminace.

Společné prostory využívané během 
přestávek musí být vybaveny snadno 
přístupnými hygienickými řešeními – včetně 
mýdla, papírových ručníků, dezinfekčních 
prostředků a utěrek k čištění povrchů. 
Používejte vysokokapacitní zásobníky 
s výdejem po jednotlivých útržcích. Zajistíte 
tak dostupnost během směn a omezíte 
křížovou kontaminaci, protože uživatel se 
dotýká pouze toho, co skutečně potřebuje. 
Umístěte zásobníky na snadno přístupná 
místa, kde budou vidět, abyste podpořili 
jejich větší využívání. 

Umístění zásobníků ve výrobních podnicích 

Vchody a šatny Oblast výroby / 
výrobní linky

Vybavení a nástroje  
pro obsluhu/údržbu  

Společné prostory

Oblasti, kterých se lidé 
často dotýkají

Provozní zóny

Tork, značka 
společnosti Essity


