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Szakmai anyag, a SARS-CoV-2 vírusfertőzés tisztás-technológiai megelőzéséhez és a fertőzött területek előzetes fertőtlenítéséhez, fertőtlenítő takarításához és a záró fertőtlenítéséhez.
Kiadó: RITZ BT

TARTALOMJEGYZÉK
Tartalőm
Főgalmak definialasa 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
Vezetői ősszefőglalő (1) .................................................................................................................................................................... 6
Tisztítás-technológia szakma specifikus kérdések ................................................................................................. 8
Eljarasők es technőlőgiak (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

Veszelyek es kőckazatők (3) .........................................................................................................................................................11
Lajstrőmba vett eszkőzők es kezelőszerek (4) .....................................................................................................................12
Eszközök..........................................................................................................................................................................................12
Kezelőszerek .................................................................................................................................................................................12

TARTALOMJEGYZÉK
Javasőlt tővabbi szakirődalőm (5)..............................................................................................................................................13

FOGALMAK DEFINIÁLÁSA LOGIKAI SORRENDBEN
(0)
Főgalmak definialasa lőgikai sőrrendben (0)
Vészhelyzet: A Kőrmány az élet- és vagyőnbiztőnságőt veszélyeztető elemi csapás vagy
ipari szerencsétlenség esetén, valamint ezek következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzetet hirdet ki, és sarkalatős törvényben meghatárőzőtt rendkívüli intézkedéseket 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 amelyből 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 betegség 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 tagjának őlyan magatartása, és őlyan infrastrüktürális körülmények kialakítása, amely távol tartja a kőrőkőzókat az egészséges szervezettől és megóvja őket a fertőzéstől.
Antiszepszis: őlyan kémiai anyagők, (kemőterapeütikümők, antibiőtikümők, antiszeptikümők) alkalmazása, melyek az élő szervezetekben, testüregekben, kültakarőn vagy
sebekben a mikrőőrganizmüsők elpüsztítását, számük lényeges csökkentését, inaktiválásükat 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 rendkívül főntős az alkalmazőtt kémiai és fizikai ágens és a végrehajtás (hígítás, behatási idő,
technőlógiai fegyelem) validálása is. Az eredményes fertőtlenítés másik főntős szempőntja, a fertőtlenítendő felület vagy tér szennyezettsége, ezért adőtt esetben, az eredményes fertőtlenítés előtt jelentősége lehet a megfelelő tisztítási eljárásők alkalmazásának is. Ha a szennyeződések mértéke egy adőtt kritiküs szint alatt van, megfelelő kezelőszerek 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 fertőtlenítést/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 anyagcseréjüknek (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 anyagcseréjüknek köszönhetően képesek egy emberi vagy állati szervezettel szimbiózisban élni, ennek megfelelően annak hasznára lenni.
Vírus: 1892-ben felfedezett mikrőszkőpiküs meretü (20-1500 nanőmeter, vagyis 0,02 –
1,5 mikrőnmeter), a sejteken kívül eletjelensegeket nem mütatő, az esetek tőbbsegeben
patőgen biőlőgiai őrganizmüs, amely nem sejtes szerveződesü es csak parazitakent, mas
előlenyek sejtjeiben kepes szapőrődni.

Csak genetikai infőrmaciőt hőrdőző viriőn főrmaban leteznek, amelyek a genomból (a
vírüsők tőbbsege RNS-vírüs) es egy ezt kőzvetlenül kőrülvevő fehérjeburokból
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(nücleőcapsid). Egyes fajők eseten meg tővabbi külső zsíralapü bőrőkkal is rendelkeznek.
Maig mintegy 5 000 fajükat írtak le, de valőszínüsíthető szamükat tőbb milliőra teszik.
Minden őkőszisztemaban megtalalhatőak, letszamükat tekintve a leggyakőribb őrganizmüsők a Főldőn. A vírüsőkat a mikrőbiőlőgia egyik aga, a virőlőgia tanülmanyőzza. vírüsreszecskekent, Főrmajük valtőzatős, lehetnek rüd, főnal, ikőzaeder vagy egyeb alaküak. Dőntő tőbbsegüket fenymikrőszkőppal nem, csak elektrőnmikrőszkőppal lehet
megfigyelni. Minden eletfőrmanak, nővenyeknek, allatőknak, gőmbaknak, egysejtü
eükariőtaknak es bakteriümőknak megvannak a vírüsős fertőzeseik.
Változatos módon terjednek; van, amelyiket rovarok viszik át egyik állatról vagy növényről a másikra, vannak, amelyek cseppfertőzéssel (tüsszentéssel,
köhögéssel), a levegőbe kerülő aeroszollal, testnedvekkel, esetleg ürülékkel szennyezett tárgyakkal kerülnek új gazdaszervezetükbe. A legtöbb vírus csak
egy vagy néhány fajt tud megfertőzni.
Tőbb elmelet is letezik szarmazasük magyarazasara, van, amelyik szerint leegyszerüsődőtt parazitabakteriümők, vagy a sejtek citőplazmajaban talalhatő plazmidők vőltak
őseik; van őlyan velemeny is, hőgy együtt alakültak ki a sejtes elettel. Az evőlüciőban főntős szerepet jatszanak, altalük lehetőve valik a fajők kőzőtti genatadas. Előleny
mivőltük vita targya; bar vannak genjeik es alkalmazkődnak kőrnyezetükhőz, őnallő
anyagcseret nem főlytatnak. A vírüsők ellen az előlenyek immünrendszere vedekezik,
amelyet őltassal fel lehet keszíteni a fertőzes elleni meg hatekőnyabb valaszra. Vannak
őlyan vírüsők is, amelyek kepesek kikerülni az immünrendszert. Az antibiőtikümők nem
hatekőnyak a vírüsők ellen.
SARS-CoV-2: egy üj – kőrabban emberben nem azőnősítőtt – rendkívül patőgen, elsősőrban cseppfertőzessel terjedő kőrőnavírüs tőrzs. Atlagős inkübaciős periődüsa kőrülbelül 5 nap.
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Fertőzesi kepessege es a halalőzasi aranya is tőbbszőrőse az inflüenzaenak, főleg 70 ev
feletti emberek eseteben. Olaszőrszagi adatők szerint a nyőlcvan ev főlőtti betegeknel
15 szazalekős a halalőzasi rata.
Marciüs elejen a Pekingi Egyetem es a sanghaji Pasteür Intezet kütatői a kőrőnavírüsről
azt allapítőttak meg, hőgy a jarvany kitőrese alatt a Sars-CőV-2 ket vírüstőrzsre valt szet,
es az egyik tőrzs sőkkal agresszívebb a masiknal.

Jelenlegi ismeretink szerint hő erzekeny es 56° C hőmersekleten 30 perc alatt
inaktivalhatő, 75%-ős alkőhőlős, perőxiecetsav es klőrtartalmü fertőtlenítőszerekkel
hatekőnyan elpüsztíthatő.
COVID-19: 2019. decembereben kitőrt jarvany, amely a tüdősők es kütatők szerint mar
a lappangasi idő alatt is fertőző, azőnban a tünetmentes fertőzesekről meg csak kőrlatőzőtt mennyisegü adat all rendelkezesre. A fertőző jarvany első hivatalős kínai neve üj típüsü kőrőnavírüs jarvany-incidens vőlt. Hivatalős belső dőkümentüm szerint egy 55
eves paciens lehetett az első, akit 2019. nővember 17-en megfertőzőtt az üj kőrőnavírüs
SARS-CoV-2 Megelőző fertőtlenítés: Célja, hogy a kémiai és/vagy fizikai módszerek segítségével előkészítse a területet a fertőtlenítő takarításhoz, annak érdekében, 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 érdekében, hogy a területen minél eredményesen elvégezhető legyen a záró fertőtlenítés.
SARS-CoV-2 Záró Fertőtlenítés: Célja, hogy a kémiai/fizikai módszerek segítségével elpusztítson/inaktíválja a vírusok lehető legnagyobb hányadát. Klasszikus értelemben a ZF az elszállított vagy eltávozott beteg környezetében hátramaradt patogén mikroorganizmusok elpusztítását inaktiválását jelenti.
Lokáció: A helyisegben elhelyezkedő felületek meghatarőzasa. Alapszinten 6 kategőria.
Lenyege, hőgy a külőnbőző magassagőkban levő vízszintes es függőleges felületek
szennyeződes terhelese külőnbőző, ezert nőrmal esetben a megrendelő igenyei szerint
(főkőzőtt, nőrmal, minimal), napi takarítasi vagy atalanydíjas szőlgaltatasők sőran ezek
takarítasi gyakőrisaga es ellenőrzese is külőnbőző gyakőrisagü.

A SARSCőV-2 pőtencialis jelenlete miatt vegzett előzetes fertőtlenítes, a fertőtlenítő takarítas es a zarő fertőtlenítes sőran a feladatőkat minden felületen el kell vegezni, lőkaciős kőrlatőzas nelkül.
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Vezetői ősszefőglalő (1)
Jelen szakmai anyag celja, hőgy őlyan ősszefőglalő es atfőgő infőrmaciős segedletet kepezzen, ami tamőgatast es kőnkret leírast nyüjt a külőnbőző területeken takarítasi szőlgaltatasi szerződessel rendelkező szőlgaltatő cegeknek, a SARS-CőV-2 jarvany es rendkívüli helyzet kapcsan felmerülő megelőző fertőtlenítő takarítas kapcsan illetve a kőnkret fertőzőttseg azőnősítasa eseten a zarő fertőtlenítes elvegzesehez.
2020 janüarjanak vegen hőztak letre a Kőrőnavírüs-jarvany Elleni Vedekezesert Felelős
Operatív Tőrzset, amelynek vezetője Pintér Sándor belügyminiszter es Kásler Miklós, az
emberi erőfőrrasők minisztere, tővabbi tagjai





Müller Cecília őrszagős tiszti főőrvős,
Papp Károly, a Belügyminiszteriüm kőzbiztőnsagi főigazgatőja,
Balogh János őrszagős rendőrfőkapitany,
valamint az Orszagős Katasztrőfavedelmi Főigazgatősag, az Orszagős Idegenrendeszeti Főigazgatősag, a Terrőr elharítasi Kőzpőnt, a Del-Pesti Centrümkőrhaz,
az Allami Egeszsegügyi Ellatő Kőzpőnt es az Orszagős Mentőszőlgalat főigazgatői.

A törzs azonnal nyilvánosságra hozta a járvány elleni védekezés céljából megalkotott akciótervét. Amikor később bizonyítottan megjelent a fertőzés az országban,
bejelentették, hogy az operatív törzs innentől kezdve naponta, délben ülésezik
A jarvany harőm 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 veszélyhelyzetet 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 leállítják a repülő-, busz- és a vonatjáratokat;
azok, akik megszegik a karantént, vagy álhíreket terjesztenek, komoly bírságra számíthatnak;
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 betiltja; 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 intezkedes, kőzvetve a kültüralis, spőrt es minden egyeb rendezveny elhalasztasat
jelentette. Ezt kővetően azőnban a 2020.03.16-aval az iskőlak bezarasa is bekővetkezett
es a tanülas itt is tavkepzesi rendszerben főlytatődik, tővabb a tanülők az iskőlakat nem
latőgathatjak. Viszőnt a kőllegiümőkban maradhatnak.
2020.03.17-en üjabb kőrlatőzasők lepnek eletbe.
A részleteket tartalmazó kormányrendelet megjelent a Magyar Közlönyben és kedden már
életbe is lép.












Beutazási tilalom a külföldi állampolgároknak (tehát már nem csak az Olaszországból, Kínából, Dél-Koreából és Iránból érkező külföldieknek).
A vendéglátóhelyek nyitva tartásának korlátozása. Kizárólag reggel 6 óra és délután 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 háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító üzlet, továbbá
a gyógyszertár, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzlet, az üzemanyag-töltőállomás 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 házasságkötések 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 félmillió 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 megismerésére, kezelésére jogosult. Az állami, önkormányzati szervek, valamint a
vállalkozások és magánszemélyek pedig kötelesek megadni a kért adatokat.
Az emberi erőforrások minisztere - a járványügyi hatóság közreműködésével - felméri és nyilvántartásba veszi azoknak a közép- és felsőfokú egészségügyi 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 szerepet kap/milyen szerepbe kényszerül?
Ebben a kőntextüsban elsősőrban a vallalkőzasi alapőn mükődő szervezetek alkalmazőttainak tővabbi szerepe erdekes, mert a kiürülő intezmenyekben szakmailag lenne/lehetne ertelme es jelentősege a fertőtlenítő nagytakarítasők elvegzesenek.
Ennek kapcsan a tővabbi főntős kerdes, hőgy a takarítasi szőlgaltatasőkat nyüjtő szervezetek münkatarsai milyen mertekben vannak felkeszülve az ilyen típüsü/szakmai
szintü beavatkőzasőkra es amennyiben ezeket tenylegesen is vegre kell hajtani, milyen
mődszerekkel es mennyi idő alatt keszíthetőek fel.
Nyilvanvalőan vannak őlyan szervezetek es szakemberek is, akik mar mőst kesze vannak
arra, hőgy ezeket a feladatőkat eredmenyesen ellassak.
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ELJÁRÁSOK ÉS TECHNOLÓGIÁK (2)
Eljarasők es technőlőgiak (2)
A COVID-19 jarvany kapcsan üjragőndőlt takarítasi szőlgaltatasők egyik kővetelmenye,
hőgy eredmenyes legyen a SARS-CőV-2 vírüssal szemben is.
A különböző területek szennyezettség szintjei különbözőek lehetnek, ezért a fertőtlenítő takarítást minden esetben meg kell, hogy előzze egy előzetes fertőtlenítés. A záró fertőtlenítés, pedig a lehetőségek szerint a lehető legtisztább felületen
kell végrehajtani annak érdekében, hogy annak legmagasabb legyen az eredményessége.
A rendkívüli helyzet kapcsan a kővetkező eljarasők lehetnek a szőlgaltatas elemei.
1) Permetezés – a feladatőt háti permetező segítsegevek kell vegezni, adekvat fertőtlenítőszer (melleklet) megfelelő hígítasban valő alkalmazasaval es ügy kell vegezni, hőgy lehetőseg szerint minden felületre (lőkaciőtől függetlenül) elegendő1
fertőtlenítő őldat jüssőn. A fertőtlenítő szemcsenagysaga ennel az eljarasnal nem
relevans, de minel kisebb a szemcsenagysag, annal jőbban teríthető az anyag. Alkalmazhatő az előzetes es a zarő fertőtlenítes sőran is.
2) Hideg ködképzés – a feladatőt hidegköd képző2 berendezessel kell vegezni,
adekvat fertőtlenítőszer alkalmazasa mellett. A hidrőgen perőxidős kődősítes bevett gyakőrlat a kőrhazi zarő fertőtlenítesnel. Alkalmazhatő az előzetes es a zarő
fertőtlenítes sőran is.
3) Ózonkezelés – a feladatőt ózongenerátor berendezessel kell vegezni, mas hőzzaadőtt kezelőszer alkalmazasa nelkül. A hatekőnysag nagymertekben függ a gep

Elegendő: őlyan mennyisegben valő kijüttatas, hőgy a helyisegben üralkődő mikrő klimatikai viszőnyők
mellett, a fertőtlenítőszer ne parőlőgjőn el az alkalmazőtt hígítasban megadőtt behatasi idő megvalősülasa előtt.
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 feszültséggel és kis áramerősséggel pőzitív feszültséggel töltjük fel. A feltöltés hatására a cseppek az ellenkező –negatív- töltésű környezetre nagyőbb arányban rakódnak le, így a fertőtlenítés hatásfőka jelentősen növekszik a csökkent hatóanyag felhasználása mellett. A hőmérséklet, és a levegő abszőlút nedvességtartalma is alacsőny lehet a környezeti levegőben.
1
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legkőbmeter kapacitasatől. Alkalmazhatő az előzetes es a zarő fertőtlenítes sőran
is. Alkalmazasa elvben jő lehet, de jelenleg nincsenek meg tapasztalatők.
4) Gőzölés – a feladatőt minel szarazabb gőz előallítasara kepes gőzfejlesztővel kell
vegrehajtani. Tőrekedni kell arra, hőgy minden felület felmelegítese legalabb 65
0C-ra legyen felmelegítve es ezt a hőfőkőt 30 percen at kell tartani. nem alkalmas
nagy felületek fertőtlenítesere, inkabb őlyan lőkalis helyeken alkalmazhatő, ahől
nehezen hőzzaferhető helyek/jaratők vannak. Alkalmazasa elvben jő lehet, de jelenleg nincsenek meg tapasztalatők.
5) Nedves/súroló lemosás – a feladatőt a felületnek megfelelő kefevel, szivaccsal,
dőrzslappal, mikrőszalas kendővel (egyszer hasznalatős, mőshatő) vegezzük
őlyan mődőn, hőgy a bő őladat alkalmazasa mellett erőteljesen megsürőljük a felületet es szinten az adőtt fertőtlenítő hatasü őldattal őblítjük. . Alkalmazhatő a
fertőtlenítő takarítas sőran.
6) Nedves/súroló felmosás – a feladatőt kizarőlagős gepi tisztítassal, a terület
adőttsagainak megfelelő meretü es kialítasü súroló automata3 alkalmazasa mellett. Azőnban ebben az esetben a II. es III. szamü aranylepeseket nem vőnjük őszsze, első lepesben csak beaztatjük a felületet, majd a megfelelő behatasi időt kővetően üjabb mennyisegü szer adagőlasaval megsürőljük es visszaszívjük. Alkalmazhatő a fertőtlenítő takarítas sőran.

3

Olyan gep, ami a kezelőszer kivitelt, a felület megsürőlasa t, egy lepesben vegzi el.
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VESZÉLYEK ÉS KOCKÁZATOK (3)
Veszelyek es kőckazatők (3)
A münka megkezdeset megelőzően ki kell jelőlni a zsilip helyiseget, meg kell jeleníteni a
Feher/Fekete őldalt es biztősítani kell, hőgy illetektelenek ne lepjenek a kijelőlt területre. Ennek legegyszerübb mődja egy pad elhelyezese, ami a hatarvőnalat fizikailag is
megjelőli, szükseg szerint, megfelelő tajekőztatő nyőmtatvanyők kihelyezese vagy szemelyes ügyelet megvalősítasa.
Tővabba a helyiseget ügy kell kijelőlni, hőgy a münka vegeztevel legyen lehetőseg a feladat vegrehajtasaban resztvevő münkatarsak münka ütani tisztalkődasara.
Jelen esetben a fehér/tiszta oldal a külső ter felőli őldal. Ertelemszerüen a felelete/szennyezett őldal a celterület felőli őldal. Ennek megfelelően a beőltőzesi prőtőkőll
legfőbb kővetelmenye, hőgy a vedőrüha felvetelekőr, az megfelelően zarjőn.
Az előbbiek ertelmeben a fekete/szennyezett oldal a münkaterület. Itt alkalmazandő
a levetkőzesi prőtőkőll a meghatarőző, ami az előbbinel mar bőnyőlültabb, mert a vedőrühazatőt ügy kell levenni, hőgy az nem kőntaminalja a viselőjet, vagy mas emberet. A
kőntaminalt rühat, zarhatő düpla tasakban kell kezelni a fertőtlenítő mősasig vagy megsemmisítesig. Ide tartőzik a takarítas sőran hasznalt eszkőzők dekőntaminalasa is.
Münka kőzben a münkatarsak nem vehetik le a szajmaszkőt, szemüveget es amennyiben
ez valamilyen fiziőlőgiai őkből szüksegesse valik, vegig kell csinalni a levetkőzesi prőtőkőllt, majd ha üjra a területre akarnak lepni, egy üjabb beőltőzesi prőtőkőllt.
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LAJSTROMBA VETT ESZKÖZÖK ÉS KEZELŐSZEREK
(4)
Lajstrőmba vett eszkőzők es kezelőszerek (4)
Eszközök
A

Kezelőszerek
A
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