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Helyezzen ki kézfertőtlenítőt  
a létesítmény bejáratánál a dolgozók 
és a látogatók számára egyaránt. 
Biztosítsa, hogy a munkavállalók 
munkába érkezéskor alaposan kezet 
mossanak. Minden öltözőben legyen 
két mosdókagylónként legalább egy 
szappanadagoló. Helyezzen ki nagy 
kapacitású kéztörlő-adagolókat  
és pedálos hulladéktárolókat  
a mosdókagylók mellé.

Tork Clean CareSM

Ha nincs mód a hagyományos 
kézmosásra, fertőtlenítőt is lehet 
használni, ha a kézfejen nincs látható 
szennyeződés. A létesítmény területén 
kihelyezett, útba eső és szem előtt lévő 
adagolókat gyakrabban használják  
a munkavállalók. Ha egy adagolót  
nem lehet a falra szerelni, rögzítse  
egy mobil higiéniai állványra.

A munkavállalóknak mindig tartaniuk 
kell egymástól a megfelelő távolságot. 
Az egyes munkavégzési zónákat jól 
láthatóan ki kell jelölni. Minden zónában 
fontos, hogy kézre essenek a gyártási 
és karbantartási feladatokhoz, valamint 
a takarításhoz és a kézhigiéniához 
szükséges eszközök. A kézmosási hely 
mellett kihelyezett törlőpapír-adagolóknak 
köszönhetően mindenki gyakrabban áttörli 
a gyakran megérintett területeket, és arra 
sincs szükség, hogy az alkalmazottak 
elmozduljanak a helyükről, és magukhoz 
vegyék az eszközöket.

A gépeken sok a gyakran megérintett 
felület: ilyen például az érintőképernyő. 
Ezek felületét gyakran kell fertőtleníteni. 
A többféleképpen, például mágnessel 
rögzíthető adagolóknak köszönhetően 
mindig lesz tiszta törlőpapír a fel- 
használásihely közelében. Azáltal,  
hogy kéznél van a törlőpapír,  
a felülettisztítás megfelelően történik.

A takarító és karbantartó személyzet 
számára fontos, hogy amennyiben 
megoldható, a többi munkavállaló ne 
használja az eszközeiket és takarító- 
szereiket. Az egyszemélyes, dobozos 
vagy vödrös kiszerelésű, hordozható 
törlőpapír-adagolókat egyszerűen, 
kézben is oda lehet vinni a felhasználás 
helyére, és oda lehet adni egy-egy 
dolgozónak – így csökken  
a keresztfertőzés veszélye.

A közösen használt pihenőhelyeken kézre 
eső higiéniai megoldásokat – szappant, 
papír kéztörlőt, fertőtlenítőt, törlőkendőt – 
kell biztosítani a felületek megtisztításához. 
Használjon laponkénti adagolású, nagy 
kapacitású adagolókat, hogy két műszak 
között se fogyjon ki belőle a papír,  
és hogy csökkenjen a keresztfertőzés 
kockázata, mivel a felhasználók csak azt 
a lapot érintik meg, amelyiket használni 
fogják. Az adagolókat útba eső, jól látható 
helyekre helyezze ki, hogy még többen 
használják őket. 

Adagolók kihelyezése gyártóipari környezetben 
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Munkavégzési/karbantartási 
eszközök és berendezések  

Közös használatú 
helyiségek

Gyakran megérintett 
felületek

Üzemi területek


