СПРЕЧУВАЊЕ НА ИНФЕКЦИЈА:
Чистење, Дезинфекција и Хигиена

ТРГОВСКИ
ОБЈЕКТИ

Општи упатства

Следете ги локалните препораки за здравје поврзани со тековна активност на инфекција и
потреба од изолација и затворање.
 Зајакнете ја личната хигиена (хигиена на рацете и водете грижа за начинот на кашлање) за време на вашето работење.




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).



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

СПЕЦИФИЧНИ УПАТСТВА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПРОЦЕДУРИТЕ
КАНЦЕЛАРИИ И
САЛИ ЗА КОНФЕРЕНЦИИ


Зголемете ја зачестеноста на чистење и дезинфекција.

РЕСТОРАНИ, СЕНДВИЧАРИ, КАФЕТЕРИИ

ЈАВНИ ПРОСТОРИ


Зголемете ја зачестеноста на чистење и дезинфекција.



Обезбедете станици за дезинфекција на раце во области каде
има голема фреквенција на луѓе.



Размислете за затворање на помалку важни места за собирање



Обезбедете средства за дезинфекција на база на алкохол.



Зголемете ја зачестеноста на чистење и дезинфекција на површините кои најмногу се допираат.

СПРЕЧУВАЊЕ НА ИНФЕКЦИЈА:
Чистење, Дезинфекција и Хигиена

ТРГОВСКИ
ОБЈЕКТИ

СПЕЦИФИЧНИ УПАТСТВА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПРОЦЕДУРИТЕ
ТОАЛЕТИ

ВРАБОТЕНИ



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 надвор од тоалетите..







СПЕЦИФИЧНИ ДОПИРНИ ТОЧКИ





Внимателно следете го здравјето на вработените. Зајакнување
на личната хигиена.Охрабрете ги вработените кои имаат
симптоми да останат дома.
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.

КАНЦЕЛАРИИ И
САЛИ ЗА КОНФЕРЕНЦИИ


Рачки на вратите, рачки за
притискање, прагови и огради



Светлосни прекинувачи



Маси, столови со потпирачи за рака



Рачки на шкафови



Поклопци на канти за отпадоци



Телефон и тастатура



Компјутер и глувче

ЈАВНИ
ПРОСТОРИ


Рачки и рачки за туркање




Копчиња за лифтови (надвор и
внатре) оградување на ескалаторот
Огради



Влезен бројач на прием на рецепција



Јавни телефони



Јавен компјутер



Светлосни прекинувачи

КАФЕТЕРИЈА / ВНАТРЕШНА
КАДЕ СЕ ПОДГОТВУВА ХРАНА


Рачки на сите врати опрема и копчиња
на опремата



Рачки на диспензерот (за пијалоци, итн.)



Лопатки за лед



Рачки на комори за ладење и фрижидери





Кваки



Мијалник рачки од тоалет

Рачки на замрзувачот



Троделен мијалник и делот за перење на моповите







Рачки за пешкир



Тастер надиспензер за течен сапун



Пулт за преоблекување бебиња



Поклопец на канта за отпадоци

КАФЕТЕРИЈА /ТРПЕЗАРИЈА


Рачки на вратите, рачки за
притискање, прагови и огради



Трпезариски маси



Столици и сепариња

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



Поклопец на канта за отпадоци



Барски столови

©2020 Ecolab Inc. All rights reserved.



Сала бар и уреди за пијалоци

55173/0400/0120

Пластични прегради на ладилници и
замрзнувачи





ЈАВНИ ТОАЛЕТИ

Кваки и рачки за туркање





Рачки на мијалникот за миење на раце
Рачки на диспензерот за сапун на
мијалникот за миење на раце
Рачки на диспензер за хартија на
мијалникот за миење на раце
Канти за отпадоци



Опрема за чистење



Кофи



Телефон и тастатура



Компјутер

www.mmhospitalhigiena.com

