
Tork Clean CareSM

Tork zoznam na čistenie v priemysle

Používajte ochranné rukavice a odev. Pri upratovaní používajte 
rukavice. Po každom čistení rukavice zlikvidujte. Ak používate 
rukavice na opakované použitie, mali by sa používať vždy 
len na čistenie a dezinfekciu povrchov v jednotlivých zónach 
pracovného priestoru.

Vyprázdnite smetné koše a koše s recyklačným materiálom, 
vložte nové vrecia na odpad a vydezinfikujte vnútorné aj 
vonkajšie časti košov.

Všetky povrchy, ktorých sa zamestnanci často dotýkajú, 
čistite a dezinfikujte mydlom a registrovaným dezinfekčným 
prostriedkom. Na každý priestor použite novú utierku, aby ste 
znížili riziko krížovej kontaminácie.  

Doplňte zásoby v každom zásobníku, aby ste zaistili dôkladnú 
hygienu a umývanie rúk.  

Umyte podlahu a zvýšenú pozornosť venujte miestam v blízkosti 
toaliet a umývadiel. Zvážte jednorazové riešenia na upratovanie, 
aby ste znížili riziko krížovej kontaminácie.
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Upratovanie na toaletách, v umyvárňach a v šatniach



Tork Clean CareSM

 Pracovné priestory/stoly

 Stoličky

 Klávesnice/počítačové myši

 Tlačiarne

 Telefóny

 Tlačidlá predajných automatov  
a priestory podnikovej predajne

 Tlačidlá výťahu

 Spoločné nástroje alebo vybavenie 
na meranie

Tork zoznam na čistenie 
povrchov v priemysle

Čistite a dezinfikujte jednorazovými utierkami alebo handrami a 
registrovanou dezinfekciou vhodnou pre daný povrch. Zamerajte  
sa na povrchy používané spoločne a často. 

Čistite a dezinfikujte povrchy, ktorých sa zamestnanci často dotýkajú: 

 Stoly a stoličky/lavičky:

 Gule a kľučky na dverách 

 Dvierka na šatniach

 Vypínače svetiel

 Toalety

 Kohútiky

 Umývadlá

 Tlačidlá strojov

 Prístrojové dosky vybavenia
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Zdravie zamestnancov a tipy 
v oblasti hygieny

Zrealizujte školenie o hygiene pre zamestnancov. 

Umiestnite proaktívne plagáty propagujúce správne umývanie rúk. 

Zrealizujte školenie o hygiene pre upratovací personál. 

Na utieranie rúk po umytí poskytnite jednorazové papierové utierky.

Umiestnite minimálne jeden zásobník na mydlo ku každým dvom umývadlám. 

Odpadkové koše umiestnite k umývadlám a k východu. 

Na viditeľné miesto umiestnite hodiny zobrazujúce sekundy.

Použite zásobníkové systémy, vďaka ktorým sa používatelia dotknú len tej utierky, 
ktorú si zoberú.

Poskytnite dezinfekciu používanú bez vody. 

Zaistite dostatočnú kapacitu zásobníkov, a tým dostupnosť pre všetkých používateľov 
medzi jednotlivými upratovacími cyklami a propagujte správnu hygienu. 

Tipy v oblasti hygieny týkajúce sa povrchov  
na pracovisku.

Pri upratovaní a dezinfikovaní noste rukavice. 

Po ich odstránení si okamžite umyte ruky.  

Používajte farebne odlíšené utierky, pri ktorých je každá farba určená na 
upratovanie a dezinfekciu povrchov v určitej zóne.

Pri všetkých čistiacich a dezinfekčných prostriedkoch dodržiavajte pokyny výrobcu 
(napr. ich koncentráciu, spôsob použitia, čas kontaktu atď.). 

Skontrolujte, či čistiacim a dezinfekčným prostriedkom nevypršala exspirácia. 
Exspirované chemické prípravky strácajú svoju dezinfekčnú schopnosť.
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Tipy na udržateľné upratovanie
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Recyklujte všetky obaly, dutinky a fľaše používané  
pri procese upratovania.

Recyklujte všetky použité batérie.

Použite zásobníkové systémy, ktoré znižujú spotrebu a odpad.

Zaistite nákup produktov s environmentálnym osvedčením 
tretej strany.


