
 

 

  

SARS-COV-2 T-T PROTOKOLL  

02.01 VERZIÓ 

Szakmai anyag, a SARS-CoV-2 vírusfertőzés tisztás-technológiai megelő-

zéséhez és a fertőzött területek előzetes fertőtlenítéséhez, fertőtlenítő ta-

karításához és a záró fertőtlenítéséhez. 

Kiadó: RITZ BT 

Szerző : Ritz Tibor 

Lektőrők: Gazda Csilla 

Eszkő z e s kezelő szer referensek: X 

 



TARTALOMJEGYZÉK 

Tartalőm 

Főgalmak definia la sa lőgikai sőrrendben (0) ......................................................................................................................... 1 

Vészhelyzet: ..................................................................................................................................................................................... 1 

Fertőző forrás: ............................................................................................................................................................................... 1 

Kontaminált: ................................................................................................................................................................................... 1 

Aszepszis:.......................................................................................................................................................................................... 1 

Antiszepszis: ................................................................................................................................................................................... 1 

Fertőtlenítés (dezinfekció): ................................................................................................................................................... 1 

Mikroorganizmus: ....................................................................................................................................................................... 2 

Patogén (korokozó): ................................................................................................................................................................... 2 

Pro biotikum: ................................................................................................................................................................................. 2 

Vírus: ................................................................................................................................................................................................... 2 

SARS-CoV-2: ..................................................................................................................................................................................... 3 

COVID-19: ......................................................................................................................................................................................... 4 

SARS-CoV-2 Megelőző fertőtlenítés: .................................................................................................................................. 4 

SARS-CoV-2 Fertőtlenítő takarítás: .................................................................................................................................... 5 

SARS-CoV-2 Záró Fertőtlenítés: ............................................................................................................................................ 5 

Lokáció: .............................................................................................................................................................................................. 5 

Vezető i ő sszefőglalő  (1) .................................................................................................................................................................... 6 

Tisztítás-technológia szakma specifikus kérdések ................................................................................................. 8 

Elja ra sők e s technőlő gia k (2) ......................................................................................................................................................... 9 

1) Permetezés ........................................................................................................................................................................... 9 

2) Hideg ködképzés ............................................................................................................................................................... 9 

3) Ózonkezelés ......................................................................................................................................................................... 9 

4) Gőzölés .................................................................................................................................................................................. 10 

5) Nedves/súroló lemosás ............................................................................................................................................... 10 

6) Nedves/súroló felmosás ............................................................................................................................................. 10 

Vesze lyek e s kőcka zatők (3) ......................................................................................................................................................... 11 

Lajstrőmba vett eszkő ző k e s kezelő szerek (4) ..................................................................................................................... 12 

Eszközök.......................................................................................................................................................................................... 12 

Kezelőszerek ................................................................................................................................................................................. 12 



TARTALOMJEGYZÉK 

Javasőlt tőva bbi szakirődalőm (5) .............................................................................................................................................. 13 

 



FOGALMAK DEFINIÁLÁSA LOGIKAI SORRENDBEN 
(0) 

O l d a l  1 | 15 

 © 2020.03.17 Ritz Tibőr: SARS-CőV-2 (az anyag főlyamatősan frissü l) 

Főgalmak definia la sa lőgikai sőrrendben (0) 

Vészhelyzet: A Kőrmány az élet- és vagyőnbiztőnságőt veszélyeztető elemi csapás vagy 

ipari szerencsétlenség esetén, valamint ezek következményeinek az elhárítása érdeké-

ben veszélyhelyzetet hirdet ki, és sarkalatős törvényben meghatárőzőtt rendkívüli in-

tézkedéseket vezethet be. Ennek értelmében sajátős szabályázásők léphetnek életbe, 

amelyek kőrlátőzhatják az egyén szabadságát, a társadalőm túlélése érdekében. Jelen 

esetben a vészhelyzet őka, egy világméretű járvány kibőntakőzása. 

Fertőző forrás: emberi, vagy állati szervezet, amelyben a kőrőkőzó jelen van, és amely-

ből kijütva közvetlen (érintés, csépfertőzés) vagy közvetett (légtérből vagy kőntaminált 

felületeken keresztül) útőn egészséges egyéneket fertőzhet meg. Főntős, hőgy a fertőző 

főrrás, sők esetben nehezen azőnősítható, mert nem törvényszerű, hőgy egy adőtt be-

tegség tüneteit mütatja. 

Kontaminált: őlyan tér vagy felület, amely őlyan anyagőkat vagy mikrőőrganizmüsőkat 

tartalmaz, amelyek egészségügyi kőckázatőt jelentenek az őtt, vagy annak közelében 

tartózkődó emberek vagy állatők számára. 

Aszepszis: a betegellátást végzők és/vagy járványők esetén a társadalőm minden tag-

jának őlyan magatartása, és őlyan infrastrüktürális körülmények kialakítása, amely tá-

vol tartja a kőrőkőzókat az egészséges szervezettől és megóvja őket a fertőzéstől.  

Antiszepszis: őlyan kémiai anyagők, (kemőterapeütikümők, antibiőtikümők, antiszep-

tikümők) alkalmazása, melyek az élő szervezetekben, testüregekben, kültakarőn vagy 

sebekben a mikrőőrganizmüsők elpüsztítását, számük lényeges csökkentését, inaktivá-

lásükat eredményezi. 

Fertőtlenítés (dezinfekció): minden őlyan kémiai és/vagy fizikai eljárás, amely, egy 

adőtt térben vagy felületetem jelen lévő kőrőkőzók elpüsztítására, számúk drasztikus 

csökkenésére vagy inaktiválásükra irányül és azt eredményesen megvalósítja. Az eljárás 

meghatárőzó szempőntja, hőgy eredményessége azőnnal nem igazőlható, tehát rendkí-

vül főntős az alkalmazőtt kémiai és fizikai ágens és a végrehajtás (hígítás, behatási idő, 

technőlógiai fegyelem) validálása is. Az eredményes fertőtlenítés másik főntős szem-

pőntja, a fertőtlenítendő felület vagy tér szennyezettsége, ezért adőtt esetben, az ered-

ményes fertőtlenítés előtt jelentősége lehet a megfelelő tisztítási eljárásők alkalmazásá-

nak is. Ha a szennyeződések mértéke egy adőtt kritiküs szint alatt van, megfelelő keze-

lőszerek és eszközök, gépek alkalmazásával a tisztítás és fertőtlenítési eljárásők össze 
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is vőnhatóak. Tővábbá végül, de nem ütőlsó sőrban, rendkívül fontos szempont a fertőt-

lenítést/fertőtlenítő takarítást végző személyzet biztőnsága. 

Mikroorganizmus: Mikrőszkőpiküs méretű, egy- vagy többsejtű, vagy sejtes szerkezet 

nélküli élő/életjeleket mütató szervezet. Ide tartőznak a baktériümők, egyes gőmbák, 

vírüsők, tágabb értelemben a mőszatők, vagy egysejtűek is. 

Patogén (korokozó): A mikrőőrganizmüsők azőn csőpőrtja, amelyek sajátős anyagcse-

réjüknek (tőxinők ürítése), vagy viselkedésüknek (sejtek fünkcióinak átprőgramőzása) 

köszönhetően, ha egy szervezetben egy bizőnyős szint felett elszapőrődnak, az adőtt 

szervezet egészségét és sők esetben a túlélését veszélyeztetik. 

Pro biotikum: A mikrőőrganizmüsők azőn csőpőrtja, amelyek sajátős anyagcseréjük-

nek köszönhetően képesek egy emberi vagy állati szervezettel szimbiózisban élni, en-

nek megfelelően annak hasznára lenni. 

Vírus: 1892-ben felfedezett mikrőszkőpiküs me retü  (20-1500 nanőme ter, vagyis 0,02 – 

1,5 mikrőnme ter), a sejteken kí vü l e letjelense geket nem mütatő , az esetek tő bbse ge ben 

patőge n biőlő giai őrganizmüs, amely nem sejtes szervező de sü  e s csak parazitake nt, ma s 

e lő le nyek sejtjeiben ke pes szapőrődni.  

 

Csak genetikai infőrma ciő t hőrdőző  viriőn főrma ban le teznek, amelyek a genomból (a 

ví rüsők tő bbse ge RNS-ví rüs) e s egy ezt kő zvetlenü l kő rü lvevő  fehérjeburokból 
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(nücleőcapsid). Egyes fajők esete n me g tőva bbi kü lső  zsí ralapü  bőrőkkal is rendelkez-

nek.  

Ma ig mintegy 5 000 fajükat í rta k le, de valő szí nü sí thető  sza mükat tő bb milliő ra teszik. 

Minden ő kősziszte ma ban megtala lhatő ak, le tsza mükat tekintve a leggyakőribb őrganiz-

müsők a Fő ldő n. A ví rüsőkat a mikrőbiőlő gia egyik a ga, a virőlő gia tanülma nyőzza. ví -

rüsre szecskeke nt, Főrma jük va ltőzatős, lehetnek rü d, főna l, ikőzae der vagy egye b ala-

kü ak. Dő ntő  tő bbse gü ket fe nymikrőszkő ppal nem, csak elektrőnmikrőszkő ppal lehet 

megfigyelni. Minden e letfőrma nak, nő ve nyeknek, a llatőknak, gőmba knak, egysejtü  

eükariő ta knak e s bakte riümőknak megvannak a ví rüsős fertő ze seik.  

Változatos módon terjednek; van, amelyiket rovarok viszik át egyik állat-

ról vagy növényről a másikra, vannak, amelyek cseppfertőzéssel (tüsszentéssel, 

köhögéssel), a levegőbe kerülő aeroszollal, testnedvekkel, esetleg ürülék-

kel szennyezett tárgyakkal kerülnek új gazdaszervezetükbe. A legtöbb vírus csak 

egy vagy néhány fajt tud megfertőzni.  

Tő bb elme let is le tezik sza rmaza sük magyara za sa ra, van, amelyik szerint leegyszerü ső -

dő tt parazitabakte riümők, vagy a sejtek citőplazma ja ban tala lhatő  plazmidők vőltak 

ő seik; van őlyan ve leme ny is, hőgy együ tt alakültak ki a sejtes e lettel. Az evőlü ciő -

ban főntős szerepet ja tszanak, a ltalük lehető ve  va lik a fajők kő ző tti ge na tada s. E lő le ny 

mivőltük vita ta rgya; ba r vannak ge njeik e s alkalmazkődnak kő rnyezetü khő z, ő na llő  

anyagcsere t nem főlytatnak. A ví rüsők ellen az e lő le nyek immünrendszere ve dekezik, 

amelyet őlta ssal fel lehet ke szí teni a fertő ze s elleni me g hate kőnyabb va laszra. Vannak 

őlyan ví rüsők is, amelyek ke pesek kikerü lni az immünrendszert. Az antibiőtikümők nem 

hate kőnyak a ví rüsők ellen. 

SARS-CoV-2: egy ü j – kőra bban emberben nem azőnősí tőtt – rendkí vü l patőge n, első -

sőrban cseppfertő ze ssel terjedő  kőrőnaví rüs tő rzs. A tlagős inküba ciő s periő düsa kő rü l-

belü l 5 nap.  
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Fertő ze si ke pesse ge e s a hala lőza si ara nya is tő bbsző rő se az inflüenza e nak, fő leg 70 e v 

feletti emberek esete ben. Olaszőrsza gi adatők szerint a nyőlcvan e v fő lő tti betegekne l 

15 sza zale kős a hala lőza si ra ta.  

Ma rciüs eleje n a Pekingi Egyetem e s a sanghaji Pasteür Inte zet kütatő i a kőrőnaví rüsrő l 

azt a llapí tőtta k meg, hőgy a ja rva ny kitő re se alatt a Sars-CőV-2 ke t ví rüstő rzsre va lt sze t, 

e s az egyik tő rzs sőkkal agresszí vebb a ma sikna l. 

 

Jelenlegi ismeretink szerint hő  e rze keny e s 56° C hő me rse kleten 30 perc alatt 

inaktiva lhatő , 75%-ős alkőhőlős, perőxiecetsav e s klő rtartalmü  fertő tlení tő szerekkel 

hate kőnyan elpüsztí thatő . 

COVID-19: 2019. decembere ben kitő rt ja rva ny, amely a tüdő sők e s kütatő k szerint ma r 

a lappanga si idő  alatt is fertő ző , azőnban a tü netmentes fertő ze sekrő l me g csak kőrla tő-

zőtt mennyise gü  adat a ll rendelkeze sre. A fertő ző  ja rva ny első  hivatalős kí nai neve ü j tí -

püsü  kőrőnaví rüs ja rva ny-incidens vőlt. Hivatalős belső  dőkümentüm szerint egy 55 

e ves pa ciens lehetett az első , akit 2019. nővember 17-e n megfertő ző tt az ü j kőrőnaví rüs  

SARS-CoV-2 Megelőző fertőtlenítés: Célja, hogy a kémiai és/vagy fizikai módsze-

rek segítségével előkészítse a területet a fertőtlenítő takarításhoz, annak érdeké-

ben, hogy a takarítást végző munkatársak minél kisebb egészségügyi veszélynek 

legyenek kitéve. Ettől a ténytől függetlenül a takarítás végzése védőöltözékben, 

maszk (szükség szerint, lokációtól függően szemüveg) és kesztyű alkalmazása 

mellett kell, hogy történjen. 
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SARS-CoV-2 Fertőtlenítő takarítás: Célja, hogy a kémiai és/vagy fizikai módszerek 

segítségével eltávolítsa a szennyeződések lehető legnagyobb részét, annak érde-

kében, hogy a területen minél eredményesen elvégezhető legyen a záró fertőtle-

nítés. 

SARS-CoV-2 Záró Fertőtlenítés: Célja, hogy a kémiai/fizikai módszerek segítségé-

vel elpusztítson/inaktíválja a vírusok lehető legnagyobb hányadát. Klasszikus ér-

telemben a ZF az elszállított vagy eltávozott beteg környezetében hátramaradt pa-

togén mikroorganizmusok elpusztítását inaktiválását jelenti. 

Lokáció: A helyise gben elhelyezkedő  felü letek meghata rőza sa. Alapszinten 6 kategő ria. 

Le nyege, hőgy a kü lő nbő ző  magassa gőkban le vő  ví zszintes e s fü ggő leges felü letek 

szennyező de s terhele se kü lő nbő ző , eze rt nőrma l esetben a megrendelő  ige nyei szerint 

(főkőzőtt, nőrma l, minima l), napi takarí ta si vagy a tala nydí jas szőlga ltata sők sőra n ezek 

takarí ta si gyakőrisa ga e s ellenő rze se is kü lő nbő ző  gyakőrisa gü . 

 

A SARSCőV-2 pőtencia lis jelenle te miatt ve gzett elő zetes fertő tlení te s, a fertő tlení tő  ta-

karí ta s e s a za rő  fertő tlení te s sőra n a feladatőkat minden felü leten el kell ve gezni, lőka -

ciő s kőrla tőza s ne lkü l. 
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Vezető i ő sszefőglalő  (1) 

Jelen szakmai anyag ce lja, hőgy őlyan ő sszefőglalő  e s a tfőgő  infőrma ciő s sege dletet ke -

pezzen, ami ta mőgata st e s kőnkre t leí ra st nyü jt a kü lő nbő ző  terü leteken takarí ta si szől-

ga ltata si szerző de ssel rendelkező  szőlga ltatő  ce geknek, a SARS-CőV-2 ja rva ny e s rend-

kí vü li helyzet kapcsa n felmerü lő  megelő ző  fertő tlení tő  takarí ta s kapcsa n illetve a kőnk-

re t fertő ző ttse g azőnősí ta sa esete n a za rő  fertő tlení te s elve gze se hez. 

2020 janüa rja nak ve ge n hőzta k le tre a Kőrőnaví rüs-ja rva ny Elleni Ve dekeze se rt Felelő s 

Operatí v Tő rzset, amelynek vezető je Pintér Sándor belü gyminiszter e s Kásler Miklós, az 

emberi erő főrra sők minisztere, tőva bbi tagjai 

 Müller Cecília őrsza gős tiszti fő őrvős,  

 Papp Károly, a Belü gyminiszte riüm kő zbiztőnsa gi fő igazgatő ja,  

 Balogh János őrsza gős rendő rfő kapita ny,  

 valamint az Orsza gős Katasztrő fave delmi Fő igazgatő sa g, az Orsza gős Idegenren-

de szeti Fő igazgatő sa g, a Terrőr elha rí ta si Kő zpőnt, a De l-Pesti Centrümkő rha z, 

az A llami Ege szse gü gyi Ella tő  Kő zpőnt e s az Orsza gős Mentő szőlga lat fő igazga-

tő i.  

A törzs azonnal nyilvánosságra hozta a járvány elleni védekezés céljából megalko-

tott akciótervét. Amikor később bizonyítottan megjelent a fertőzés az országban, 

bejelentették, hogy az operatív törzs innentől kezdve naponta, délben ülésezik 

A ja rva ny ha rőm szakaszra bőnthatő : vannak az egyedi megbetegedések, a csőpőrtős 

megbetegedések és tömeges megbetegedések. Magyarőrszágőn tővábbra is csak eseti 

megbetegedésekre van példa. A kőrmány célja, hőgy mindent megtegyen a megelőzés 

érdekében. Ennek megfelelően 2020.03.13. Szerdán a Magyar kőrmány rendkívüli ve-

szélyhelyzetet hirdetett meg az ország területére. 

 beutazási tilalom lép életbe Olaszországból, Kínából, Dél-Koreából és Iránból; 

 a magyarok természetesen hazajöhetnek ezekből az országokból, nekik karanténba 

kell vonulniuk; 

 visszaállítják a határellenőrzést a szlovén és az osztrák határon, szerda éjféltől leál-

lítják a repülő-, busz- és a vonatjáratokat; 

 azok, akik megszegik a karantént, vagy álhíreket terjesztenek, komoly bírságra szá-

míthatnak; 

 felfüggesztik az oktatást az egyetemeken, az intézmények átállnak a távoktatásra; 
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 a Kormány felfüggeszti a külföldi diák-utaztatási programokat; 

 100 főnél nagyobb beltéri, 500 főnél nagyobb kültéri rendezvényeket a Kormány be-

tiltja; ez a munkahelyekre és a bevásárlóközpontokra nem vonatkozik; 

 a 100 főnél népesebb sportesemények zártkapusak lesznek; 

 több mint hatvanezer speciális maszk van, ezeket olyan intézményekbe viszik, ahol 

vannak koronavírussal-fertőzött betegek; 

 újabb laborokat is bevon a kormány, ha szükséges; egészségügyi szakemberek szerint 

a betegség gyerekeknél nem jellemző, így nem indokolt az iskolák bezárása. 

Ez az inte zkede s, kő zvetve a kültüra lis, spőrt e s minden egye b rendezve ny elhalaszta sa t 

jelentette. Ezt kő vető en azőnban a 2020.03.16-a val az iskőla k beza ra sa is bekő vetkezett 

e s a tanüla s itt is ta vke pze si rendszerben főlytatő dik, tőva bb a tanülő k az iskőla kat nem 

la tőgathatja k. Viszőnt a kőlle giümőkban maradhatnak. 

2020.03.17-e n ü jabb kőrla tőza sők le pnek e letbe. 

A részleteket tartalmazó kormányrendelet megjelent a Magyar Közlönyben és kedden már 
életbe is lép. 

 Beutazási tilalom a külföldi állampolgároknak (tehát már nem csak az Olaszor-
szágból, Kínából, Dél-Koreából és Iránból érkező külföldieknek). 

 A vendéglátóhelyek nyitva tartásának korlátozása. Kizárólag reggel 6 óra és dél-
után 3 óra között lehetnek nyitva, ezen időszakon túl csak az ott foglalkoztatottak, 
valamint az ételt elvitelre rendelők tartózkodhatnak ezekben a helységekben. 

 Az üzletek nyitva tartásának korlátozása. Kizárólag reggel 6 óra és délután 3 óra 
között lehetnek nyitva - az élelmiszert, az illatszert, a drogériai terméket, a háztar-
tási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító üzlet, továbbá 
a  gyógyszertár, a  gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzlet, az  üzemanyag-töl-
tőállomás és a  dohánybolt kivételével. 

 A kormány arra kéri a 70. életévüket betöltötteket, hogy ne hagyják el otthonukat, 
és ha ezt vállalják, az önkormányzat gondoskodik az ellátásukról. 

 Létszámtól függetlenül tilos a zárt és szabadtéri rendezvények, valamint gyűlések 
szervezése. Ez alól csak a vallási közösségek szertartásai, a polgári házasságköté-
sek és a temetések jelentenek kivételt. 

 Sportrendezvény nézők nélkül, zárt kapuk mögött tartható meg. 
 Tilos a látogatása pl. a színházaknak, táncos és zenei rendezvényeknek, moziknak, 

múzeumoknak, könyvtáraknak, közművelődési intézményeknek stb. Ott kizárólag 
az ott foglalkoztatottak tartózkodhatnak. 

 Szabálysértést követ el, aki a fenti (vendéglátóhelyekre, üzletekre, rendezvényekre, 
kulturális eseményekre elrendelt) látogatási tilalmakat megszegi, amely akár fél-
millió forintos pénzbírsággal is sújtható. 

 A korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi és szankcionálja. 
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 A kormányhivatalok által kiállított hivatalos okmányokat kizárólag postai 
úton kézbesítik, személyes átvételére nem lesz lehetőség. 

 A járvány terjedésének modellezése, elemzése céljából az innovációért és 
technológiáért felelős miniszter bármely rendelkezésre álló adat megisme-
résére, kezelésére jogosult. Az  állami, önkormányzati szervek, valamint a 
vállalkozások és magánszemélyek pedig kötelesek megadni a kért adatokat. 

 Az emberi erőforrások minisztere - a  járványügyi hatóság közreműködésé-
vel - felméri és nyilvántartásba veszi azoknak a közép- és felsőfokú egészség-
ügyi szakképzésben, továbbá főiskolai vagy egyetemi szintű egészségügyi 
alapképzésben, felsőoktatásban szociális alapképzésben, valamint 
az  egészségügyi és szociális akkreditált iskolai rendszerű szakképzésben 
nappali tagozaton részt vevő hallgatóknak az adatait, akik bevonhatók az 
egészségügyi válsághelyzeti feladatok ellátásába. 

Tisztítás-technológia szakma specifikus kérdések 

Ebben a helyzetben nagy nyitott kérdés, hogy a takarító szektor, mely részben a 

vállalkozói szerződésekkel kötődik a különböző intézményekhez illetve bizonyos 

esetekben az intézmények saját alkalmazottai látják el ezt a feladatot, milyen sze-

repet kap/milyen szerepbe kényszerül? 

Ebben a kőntextüsban első sőrban a va llalkőza si alapőn mü kő dő  szervezetek alkalma-

zőttainak tőva bbi szerepe e rdekes, mert a kiü rü lő  inte zme nyekben szakmailag lenne/le-

hetne e rtelme e s jelentő se ge a fertő tlení tő  nagytakarí ta sők elve gze se nek. 

Ennek kapcsa n a tőva bbi főntős ke rde s, hőgy a takarí ta si szőlga ltata sőkat nyü jtő  szer-

vezetek münkata rsai milyen me rte kben vannak felke szü lve az ilyen tí püsü /szakmai 

szintü  beavatkőza sőkra e s amennyiben ezeket te nylegesen is ve gre kell hajtani, milyen 

mő dszerekkel e s mennyi idő  alatt ke szí thető ek fel. 

Nyilva nvalő an vannak őlyan szervezetek e s szakemberek is, akik ma r mőst ke sze vannak 

arra, hőgy ezeket a feladatőkat eredme nyesen ella ssa k. 
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Elja ra sők e s technőlő gia k (2) 

A COVID-19 ja rva ny kapcsa n ü jragőndőlt takarí ta si szőlga ltata sők egyik kő vetelme nye, 

hőgy eredme nyes legyen a SARS-CőV-2 ví rüssal szemben is.  

A különböző területek szennyezettség szintjei különbözőek lehetnek, ezért a fer-

tőtlenítő takarítást minden esetben meg kell, hogy előzze egy előzetes fertőtlení-

tés. A záró fertőtlenítés, pedig a lehetőségek szerint a lehető legtisztább felületen 

kell végrehajtani annak érdekében, hogy annak legmagasabb legyen az eredmé-

nyessége.  

A rendkí vü li helyzet kapcsa n a kő vetkező  elja ra sők lehetnek a szőlga ltata s elemei. 

1) Permetezés – a feladatőt háti permetező segí tse ge vek kell ve gezni, adekva t fer-

tő tlení tő szer (melle klet) megfelelő  hí gí ta sban valő  alkalmaza sa val e s ü gy kell ve -

gezni, hőgy lehető se g szerint minden felü letre (lőka ciő tő l fü ggetlenü l) elegendő 1 

fertő tlení tő  őldat jüssőn. A fertő tlení tő  szemcsenagysa ga enne l az elja ra sna l nem 

releva ns, de mine l kisebb a szemcsenagysa g, anna l jőbban terí thető  az anyag. Al-

kalmazhatő  az elő zetes e s a za rő  fertő tlení te s sőra n is.  

2) Hideg ködképzés – a feladatőt hidegköd képző2 berendeze ssel kell ve gezni, 

adekva t fertő tlení tő szer alkalmaza sa mellett. A hidrőge n perőxidős kő dő sí te s be-

vett gyakőrlat a kőrha zi za rő  fertő tlení te sne l. Alkalmazhatő  az elő zetes e s a za rő  

fertő tlení te s sőra n is. 

3) Ózonkezelés – a feladatőt ózongenerátor berendeze ssel kell ve gezni, ma s hőz-

za adőtt kezelő szer alkalmaza sa ne lkü l. A hate kőnysa g nagyme rte kben fü gg a ge p 

                                                                    
1 Elegendő : őlyan mennyise gben valő  kijüttata s, hőgy a helyise gben üralkődő  mikrő klimatikai viszőnyők 
mellett, a fertő tlení tő szer ne pa rőlőgjőn el az alkalmazőtt hí gí ta sban megadőtt behata si idő  megvalő sü-
la sa elő tt.  
2 Az ültrahangős ködképző őlyan eszköz, amely ültrahangős hanghüllámőkkal ősztja el a vizet milliónyi 

vízcseppé, amelyeket vastag ködként permeteznek a levegőbe. Az ültrahangős ködképző által keltett köd 

hőfőrrásból keletkezik, és semmiféle hőt nem képez. Emiatt a köd hideg és enyhén nedves, de nem jelent 

veszélyt a felhasználóra. A ködben lévő vízrészecskék mérete kisebb, mint 5 mikrőn. A gazdaságősabb és 

tökéletesebb pára permetlerakódás elősegítése érdekében a csőben kiáramló páraszemcséket nagy fe-

szültséggel és kis áramerősséggel pőzitív feszültséggel töltjük fel. A feltöltés hatására a cseppek az ellen-

kező –negatív- töltésű környezetre nagyőbb arányban rakódnak le, így a fertőtlenítés hatásfőka jelentő-

sen növekszik a csökkent hatóanyag felhasználása mellett. A hőmérséklet, és a levegő abszőlút nedves-

ségtartalma is alacsőny lehet a környezeti levegőben. 
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le gkő bme ter kapacita sa tő l. Alkalmazhatő  az elő zetes e s a za rő  fertő tlení te s sőra n 

is. Alkalmaza sa elvben jő  lehet, de jelenleg nincsenek me g tapasztalatők. 

4) Gőzölés – a feladatőt mine l sza razabb gő z elő a llí ta sa ra ke pes gő zfejlesztő vel kell 

ve grehajtani. Tő rekedni kell arra, hőgy minden felü let felmelegí te se legala bb 65 
0C-ra legyen felmelegí tve e s ezt a hő főkőt 30 percen a t kell tartani. nem alkalmas 

nagy felü letek fertő tlení te se re, inka bb őlyan lőka lis helyeken alkalmazhatő , ahől 

nehezen hőzza fe rhető  helyek/ja ratők vannak. Alkalmaza sa elvben jő  lehet, de je-

lenleg nincsenek me g tapasztalatők. 

5) Nedves/súroló lemosás – a feladatőt a felü letnek megfelelő  kefe vel, szivaccsal, 

dő rzslappal, mikrősza las kendő vel (egyszer haszna latős, mőshatő ) ve gezzü k 

őlyan mő dőn, hőgy a bő  ő ladat alkalmaza sa mellett erő teljesen megsü rőljük a fe-

lü letet e s szinte n az adőtt fertő tlení tő  hata sü  őldattal ő blí tjü k. . Alkalmazhatő  a 

fertő tlení tő  takarí ta s sőra n. 

6) Nedves/súroló felmosás – a feladatőt kiza rő lagős ge pi tisztí ta ssal, a terü let 

adőttsa gainak megfelelő  me retü  e s kialí ta sü  súroló automata3 alkalmaza sa mel-

lett. Azőnban ebben az esetben a II. e s III. sza mü  aranyle pe seket nem vőnjük ő sz-

sze, első  le pe sben csak bea ztatjük a felü letet, majd a megfelelő  behata si idő t kő -

vető en ü jabb mennyise gü  szer adagőla sa val megsü rőljük e s visszaszí vjük. Alkal-

mazhatő  a fertő tlení tő  takarí ta s sőra n. 

                                                                    
3 Olyan ge p, ami a kezelő szer kivitelt, a felü let megsü rőla sa t, egy le pe sben ve gzi el. 
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Vesze lyek e s kőcka zatők (3) 

A münka megkezde se t megelő ző en ki kell jelő lni a zsilip helyise get, meg kell jelení teni a 

Fehe r/Fekete őldalt e s biztősí tani kell, hőgy illete ktelenek ne le pjenek a kijelő lt terü -

letre. Ennek legegyszerü bb mő dja egy pad elhelyeze se, ami a hata rvőnalat fizikailag is 

megjelő li, szü kse g szerint, megfelelő  ta je kőztatő  nyőmtatva nyők kihelyeze se vagy sze-

me lyes ü gyelet megvalő sí ta sa.  

Tőva bba  a helyise get ü gy kell kijelő lni, hőgy a münka ve gezte vel legyen lehető se g a fel-

adat ve grehajta sa ban re sztvevő  münkata rsak münka üta ni tiszta lkőda sa ra. 

Jelen esetben a fehér/tiszta oldal a kü lső  te r felő li őldal. E rtelemszerü en a fele-

lete/szennyezett őldal a ce lterü let felő li őldal. Ennek megfelelő en a beő ltő ze si prőtőkőll 

legfő bb kő vetelme nye, hőgy a ve dő rüha felve telekőr, az megfelelő en za rjőn. 

Az elő bbiek e rtelme ben a fekete/szennyezett oldal a münkaterü let. Itt alkalmazandő  

a levetkő ze si prőtőkőll a meghata rőző , ami az elő bbine l ma r bőnyőlültabb, mert a ve dő -

rüha zatőt ü gy kell levenni, hőgy az nem kőntamina lja a viselő je t, vagy ma s embere t. A 

kőntamina lt rüha t, za rhatő  düpla tasakban kell kezelni a fertő tlení tő  mősa sig vagy meg-

semmisí te sig. Ide tartőzik a takarí ta s sőra n haszna lt eszkő ző k dekőntamina la sa is. 

Münka kő zben a münkata rsak nem vehetik le a sza jmaszkőt, szemü veget e s amennyiben 

ez valamilyen fiziőlő giai őkbő l szü kse gesse  va lik, ve gig kell csina lni a levetkő ze si prőtő-

kőllt, majd ha ü jra a terü letre akarnak le pni, egy ü jabb beő ltő ze si prőtőkőllt. 
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Lajstrőmba vett eszkő ző k e s kezelő szerek (4) 

Eszközök 

A 

Kezelőszerek 

A  
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