
Felülethigiénia
Az alábbi, a megfelelő kézhigiéniát biztosító eljárások mellett a felülettisztítás  
és -fertőtlenítés szerepe is ugyanolyan fontos a vírusok terjedésének lelassításában 
és a baktériumok elpusztításában. A szennyeződések megtapadhatnak a felületeken, 
és napokig kockázatot jelenthetnek, ha nem távolítják el őket megfelelően. 

Viseljen védőkesztyűt

 •  Takarítás közben viseljen védőkesztyűt. A védő-
kesztyűt minden takarítás után el kell dobni. 
Amennyiben újrahasználható védőkesztyűről 
van szó, az csak a munkaterület kijelölt részén 
lévő felületek tisztításához és fertőtlenítéséhez 
használható.

 •  A védőkesztyű levétele után azonnal mosson kezet.

 •  Alaposan szárítsa meg a kezét egy egyszer 
használatos papírtörlővel, hogy megelőzze  
a kórokozók továbbterjedését.

Fontos információ  
a rutinszerűn 
végzett takarításról 
és fertőtlenítésről

Naponta legalább egyszer törölje át  
az alábbi, gyakran megérintett felületeket:

• asztalok és székek/ülőpadok
• ajtófogantyúk/kilincsek 
• öltözőszekrény-ajtók
• villanykapcsolók 
• vécékagylók
• csapok 
• mosdókagylók 
• gépek kezelőfelületei 
• berendezések vezérlőpaneljei 
• munkaállomások/íróasztalok
• székek
• billentyűzetek/egerek
• nyomtatók
• telefonkészülékek
• étel- és italautomaták 
• liftgombok
• közös eszközök és mérőberendezések

 
Előbb tisztítson, 
és csak utána 
fertőtlenítsen
A fertőtlenítést egy, a felületnek 
megfelelő fertőtlenítőszerrel kell  
végezni. A biztonságos és hatékony 
felhasználás érdekében tartsa be  
a termék címkéjén szereplő utasításokat, 
köztük az óvintézkedéseket is.

 
Egy felület és egy 
oldal
A törlőpapírnak vagy -kendőnek 
felületenként egy oldalát használja 
takarítás vagy fertőtlenítés közben.

Felülettisztítás és -fertőtlenítés

Tisztítsa meg a felületeket a szennyeződésektől

 •  A piszkos felületeket fertőtlenítés előtt le kell 
takarítani tisztítószerrel vagy szappannal 
és vízzel, illetve egy eldobható kendővel. 
A baktériumok és vírusok egy része így 
mechanikus úton távozik.

Felületfertőtlenítés

 •  A megfelelő fertőtlenítés érdekében  
használjon a célra jóváhagyott fertőtlenítőszert 
és eldobható kendőt. Ha alkoholalapú terméket 
használ, legalább 70%-os alkoholtartalmút 
válasszon (pl. etanolt vagy izopropil-alkoholt). 
A takarítási és fertőtlenítési feladatok során 
mindig kövesse a gyártó utasításait  
(pl. a koncentrációra, az alkalmazás módjára,  
a behatási időre stb. vonatkozóan). Ameny-
nyiben a gyártó nem engedélyezi, ne keverje  
a vegyszereket. 

 •  Ellenőrizze a termék szavatosságát. A lejárt 
szavatosságú vegyszerek nem fertőtlenítenek 
kellő mértékben.
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Tork többször használható tisztítókendő
A Tork többször használható tisztítókendő segítségével megelőzhetők a kereszt-
fertőzések. A négyféle színben plusz fehér változatban kapható kendők segítségével  
jól koordinálhatók a különböző helyszíneken végzett takarítási feladatok.

 •  Jól használható oldó-, tisztító- és fertőtlenítőszerekkel.

 •  Vastag és tartós termék többszöri felhasználásra.

 •  Szárazon és nedvesen is használható, mivel nem szakad. 

 •  Anyagszerkezete miatt kiöblíthető és újrahasználható. 

 •  Rövid ideig élelmiszerekkel is érintkezhet. 

Amennyiben szükséges, a fehér színű Tork többször használható tisztítókendő  
180 oC-on sterilizálható, és többször is használható.

A Tork törlőpapírok eldobható termékek, így minden újonnan adagolt törlőpapír friss és tiszta lesz.  
Az adagolók megvédik a törlőpapírokat, illetve a tisztítókendőket a szennyeződésektől. A Tork többféle  
olyan tisztítókendőt is gyárt, amelyek sokféle fertőtlenítőszerrel használhatók, és különféle adagolókba 
valók, így megfelelnek az Ön igényeinek. 

Az alábbi Tork tisztítókendők oldó-, tisztító- és fertőtlenítőszerekkel is használhatók**: 

Felülettisztítási és -fertőtlenítési megoldások*

Tork Reflex™ hordozható belsőmagos rendszer
Egyszerűsítse a fertőtlenítési folyamatokat, és válassza ezt a hordozható, laponkénti 
adagolású rendszert.

 •  Permetezzen fertőtlenítőszert a felületre, majd hagyja a gyártó utasításainak 
megfelelő ideig hatni. Vegyen ki egy lapot az adagolóból, és törölje át a felületet.   

 •  Az adagoló fröccsenésmentes, valamint teljesen zárt rendszerű – így védi a törlő-
kendőket a szennyeződésektől.   

 •  A HACCP International tanúsítványával rendelkezik.

 •  Kézben és takarítókocsin is egyszerűen szállítható, így mindig kéznél lesz a megfelelő 
tisztítási és fertőtlenítési megoldás. 

* A termékek a készlet 
függvényében érhetők el.

**A kvaternerek kivételével.

Tork tisztítókendő
A Tork tisztítókendő puha és rugalmas termék: ruganyos anyaga miatt szűk sarkok és 
apró tárgyak tisztítására is alkalmas. Fertőtlenítő- és tisztítószerekkel is használható.

Tork nagyteljesítményű tisztítókendő
A Tork nagyteljesítményű tisztítókendő egy többcélú, erős, sokoldalú termék; 
mindenfajta környezetben használható. Fertőtlenítő- és tisztítószerekkel is használható.

Tork tisztítókendő exelCLEAN® technológiával
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Ha többre kíváncsi, töltse le a Tork „Biztonságos 
munkavégzés” elnevezésű eszközkészleteit:  

https://www.tork.hu/torkcampaigns/corona-virus

Általános tanácsok
A kórokozók terjedésének megállításához  
és a fertőtlenítők hatásának megőrzéséhez 
tegyen fertőtlenítő oldatot egy egyszerű vödörbe, 
és használja a Tork többször használható 
tisztítókendőt. 

Ha nem rendelkezik saját adagolóval, maga is 
készíthet egyet:

1. Válasszon ki egy egyszerű vödröt.

2.  Helyezzen néhány lapnyi Tork többször 
használható tisztítókendőt a vödörbe.

3.  Töltsön a gyártó utasításainak megfelelően hígított 
fertőtlenítő oldatot a vödörbe.   

 -  Új oldat készítésekor használjon új kendőt.

 -  Rendszeresen (2–4 óránként) készítsen új oldatot. 
Tipp: egy matricára rá tudja írni, hogy mikor készült  
az oldat.

 -  Ha új oldatot készít, előbb öntse ki a régit, folyó víz 
alatt öblítse ki a vödröt, dobja ki belőle a kendőt,  
és helyezzen bele egy újat.

 -  A kendőt nem szabad a megszárítani, mivel ezzel 
elvész a fertőtlenítő hatás.
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