
   

   

   

потреба од изолација и затворање.
Следете ги локалните препораки за здравје поврзани со тековна активност на инфекција и 

РЕСТОРАН - ПРОСТОРИИ ЗА ЈАДЕЊЕ     КУЈНА И "BACK OF HOUSE"

ТОАЛЕТ

  
 
   

   

   

Исчистете и дезинфицирајте ги јавните тоалети, како што  е 
наведено на етикетата на производот.

Обезбедете станици за дезинфецкија на раце со средства на база на алкохол.

Обезбедете станици за дезинфецкија на раце со средства на 
база на алкохол надвор од јавните тоалети..

СПРЕЧУВАЊЕ НА ИНФЕКЦИЈА
Чистење, Дезинфекција и Хигиена

ОПШТИ УПАТСТВА                                                            РЕСТОРАНИ

  Обезбедете хигиенски материјали како што се марамици и станици за дезинфекција на рацете.

  Набавете применливи производи за дезинфекција (проверете кај вашиот претставник на Ecolab за список на производи).

СПЕЦИФИЧНИ УПАТСТВА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПРОЦЕДУРИТЕ

Зголемете ја фреквенцијата на чистење и дезинфекција на површините 
кои се во постојан контакт на луѓе.

Обезбедете станици за дезинфецкија на раце со средства на база на алкохол.

Зголемете ја фреквенцијата на чистење и дезинфекција на површините
кои се во постојан контакт на луѓе.

  Зајакнете ја личната хигиена (хигиена на рацете и водете грижа за начинот на кашлање) за време на вашето работење.

  Следете го здравјето на вработените. Охрабрете ги вработените да останат дома доколку забележите симптоми на разболување.
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ВРАБОТЕНИ
 Следете го здравјето на вработените. Охрабрете ги вработените
 да останат дома доколку забележите симптоми на разболување.

СПЕЦИФИЧНИ ТОЧКИ

ТОАЛЕТИ

Маси
прагови и огради за раце на скалите

Менија и папки за сметки
Канти за отпад
Високи маси (коњопој)
Бар зона

Рачки на врати
Mијалници чешми и рачки за тоалети
Диспензер за хартија
Диспензер за сапун, рачки за влечење
Станица за пресоблекување бебиња

Рачки на врати, други рачки за влечење 
  Рачки на врати, други рачки за влечење 

Рачки од вратите на целата опрема и 
оперативни копчиња
Рачки за диспензерите за алкохол

  Штипки за мраз
  Рачки на фрижидер

Пластични зафеси 
на влезовите од вратите

  Рачки на замрзнувачот

  Мијалник со 3 прегради и мијалник за моп
  Рачки на мијалник за миење раце

Рачки на диспензерот за сапун на мијалникот за раце
Рачки на диспензерот за хартија на мијалникот за раце

Канти за отпад

  Канти за отпад
  Опрема за чистење
  Кофи
  Телефонска тастатура
  Компјутерска тастатура

СПРЕЧУВАЊЕ НА ИНФЕКЦИЈА
Чистење, Дезинфекција и Хигиена

СПЕЦИФИЧНИ УПАТСТВА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПРОЦЕДУРИТЕ

Ecolab Place   St. Paul, MN 55102
www.ecolab.com                 1 800 35 CLEAN

Идентификувајте ги критичните членови на персоналот и 
функциите - подгответе план за деловен континуитет. 
Размислете за можноста вработените да работат од дома.

Обезбедете станици за дезинфекција на раце, спреј за дезинфекција или 
марамчиња, подготвени за употреба и марамчиња за вработените од 
списокот обезбеден од вашиот претставник на Ecolab.

Нека вработените ги дезинфицираат сите тврди 
површини наведени на етикетата на производот

Едуцирајте ги и информирајте ги сите вработени за статусот на 
инфекција и соодветните процедури за контрола на инфекцијата.

Столчиња и сепариња

ПРОСТОРИИ КАДЕ СЕ 
ЈАДЕ И ЛОБИ ЗОНИ


