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Dezinfekcie rúk pre pracovníkov aj 
návštevníkov umiestnite pri vchode 
do svojho zariadenia. Zaistite, aby si 
zamestnanci pri príchode do práce 
dôkladne umyli ruky. V šatniach 
umiestnite minimálne jeden zásobník na 
mydlo pri každých dvoch umývadlách. 
V blízkosti umývadiel umiestnite 
vysokokapacitný zásobník na papierové 
utierky a odpadkový kôš s nožnou pákou. 

Tork Clean CareSM

Ak si nemôžete umyť ruky a nemáte 
ich viditeľne znečistené, môžete použiť 
dezinfekciu. Dostupnosť a viditeľnosť 
zásobníkov v celom zariadení podporí 
ich používanie zamestnancami. Ak nie 
je možná montáž zásobníka na stenu, 
použite voľne stojaci hygienický stojan.

Zamestnanci by vždy mali dodržiavať 
potrebný odstup. Zóny jasne označte na 
pomoc zamestnancom pri práci. Každá 
zóna musí mať jednoduchý prístup 
k zásobám na výrobu aj údržbu, ale 
aj k zásobám na čistenie povrchov a 
hygienu rúk. Umiestnenie zásobníkov 
na utierky v blízkosti podporí pravidelné 
čistenie povrchov, ktorých sa 
zamestnanci často dotýkajú, a skráti 
cestu za zásobami.

Zamestnanci sa často dotýkajú mnohých 
povrchov strojov vrátane rozhraní 
ovládaných dotykovými obrazovkami. 
Tieto obrazovky pravidelne dezinfikujte. 
Zásobníky s flexibilnými možnosťami 
montáže vrátane magnetov zabezpečia 
dostupnosť čistých utierok tam, kde sú 
potrebné. Dostupnosť utierok podporuje 
pravidelné čistenie povrchov.

Ak je to možné, vyhnite sa spoločnému 
používaniu nástrojov a materiálov 
medzi personálom údržby a ostatnými 
zamestnancami. Individuálne prenosné 
riešenia na utieranie balené v boxoch 
alebo vedierkach sa ľahko prenášajú tam, 
kde sú potrebné, a môžu byť pridelené 
jednému zamestnancovi, čím zabránite 
krížovej kontaminácii.

Spoločné priestory využívané počas 
prestávok musia byť vybavené ľahko 
dostupnými hygienickými riešeniami 
vrátane mydla, papierových utierok na ruky, 
dezinfekcie a utierok na čistenie povrchov. 
Používajte vysokokapacitné zásobníky 
s dávkovaním po útržkoch, ktoré zaistia 
dostupnosť počas všetkých zmien a znížia 
riziko krížovej kontaminácie vďaka tomu, 
že sa používateľ dotkne len útržku, ktorý 
potrebuje. Umiestnite zásobníky na ľahko 
dostupné a dobre viditeľné miesta, aby ste 
zvýšili ich využitie. 

Umiestnenie zásobníkov vo výrobnom zariadení 
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