
   

   
   

   

   

СПРЕЧУВАЊЕ НА ИНФЕКЦИЈА
Чистење, Дезинфекција и Хигиена

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

  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.

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

ОПШТИ УПАТСТВА 

СОБИ

ЈАВНИ ПРОСТОРИ

ЈАВНИ ТОАЛЕТИ

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.

Размислете да понудите само услуга за испорака

Темелно исчистете и дезинфицирајте ги сите тврди површини

наведено на етикетата на производот.

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

Обезбедете станици за дезинфекција на раце со 
средства на база на алкохол пред јавните тоалети.

РЕСТОРАН - ПРОСТОРИИ ЗА ЈАДЕЊЕ

ХОТЕЛИЕРСТВО

СПЕЦИФИЧНИ УПАТСТВА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПРОЦЕДУРИТЕ

  Исчистете и дезинфицирајте ги јавните тоалети како што е
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Ecolab Place   St. Paul, MN 55102

СПРЕЧУВАЊЕ НА ИНФЕКЦИЈА
Чистење, Дезинфекција и Хигиена

ХОТЕЛИЕРСТВО

Следете ги процедурите за контрола на инфекција на 
високо ниво кога собирате постелнина,  како што е 
употреба на посебни кеси за секоја просторија.

ПОСТЕЛЕНИНА

СПЕЦИВИЧНИ УПАТСТВА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА
 НА ПРОЦЕДУРИТЕ

КУЈНА И BACK OF HOUSE        ВРАБОТЕНИ
Обезбедте станици за дезинфекција на раце со средства
на база на алкохол

      

  
 

Идентификувајте ги критичните членови на персоналот и 

Следете го здравјето на вашите вработени. Зајакнете ја личната 
хигиена (хигиена на рацете и водете грижа за начинот како 
кашлате). Охрабрете ги вработените да останат дома доколку 
забележите симптоми на разболување.

функциите - подгответе план за деловен континуитет. 
Размислете за можноста вработените да работат од дома.

Обезбедете станици за дезинфекицја на раце спреј за 
дезинфекција 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

СПЕЦИФИЧНИ ТОПКИ

 КУЈНА И BACK OF HOUSE

 ТОАЛЕТИ

 ГОСТИНСКИ СОБИ

   

Рачки на врати - кваки
Биро, маса,, столчиња , ламби
Рачки на плакар
Светлосни прекинувачи и термостати
Рачки на завесите
Мини бар и мени
Телефон и телефонска тастатура 

Чешма и рачки во тоалетот ПРОСТОРИИ КАДЕ СЕ 
ЈАДЕ И ЛОБИ ЗОНИ

Рачки на врати
Чешми на мијалници и рачки во тоалетот
Рачка на диспензерот за крпи
Копче на диспензер за течен сапун
Станици каде се преоблекуваат бебиња
Канти за отпад

далечински управувач и аларм часовник
Телевизија
Безбедносна брава и око на врата 
Канти за отпад
Железни рачки, закачалки, решетката за багаж

   
огради за раце

Телефонска тастатура
Маси и столчиња
Станици за кафе и пијалоци
Вендинг и машини за мраз
Киоск за информации
Канти за отпад
Високи маси - коњопој

Кваки на врати и рачки за туркање, 

  Кваки на врати и рачки за туркање, 
Рачки на целата опрема и копчиња
за притискање

Рачки на диспензерите (пијалоци, итн.)
  Лажички за мраз
  Рачки на фрижидерите за замрзнување - комори

фрижидери за замрзнување - комори
  Рачки на замрзнувачот
  Мијалник со 3 прегради и мијалник за моп

www.ecolab.com                 1 800 35 CLEAN

  Рачки на мијалник за миење раце
Копче за притискање на диспензерот за сапун
Копче за притискање на диспензерот за крпи

  Канти за отпад
  Опрема за чистење
  Кофи
  Телефонска тастатура
  Компјутерска тастатура

Пластични завеси на вратите на големите


