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Takarí tő  szervezet (0) 

Adatők 

Cég neve  

Ügyvezető igazgató neve  

Elérhetősége (mobil)  

Elérhetősége (email)  

Felelős szakmai vezető  

Végzetségei  

Elérhetősége (mobil)  

Elérhetősége (email)  

  

  

 

Felelő sse gi nyilatkőzat 

Jelen prőtőkőll a minden takarí tandő  teru letre e rtendő  fu ggetlen attő l, hőgy az eredeti-

leg ege szse gu gyi ella ta st ve gző  teru let vagy sem.  

Jelen helyzetben takarí ta si szőlga ltata sők minő se ge szempőntja bő l alapvető en ke t fe le 

teru letet ku lő nbő ztetu nk meg: 1) Veszélyeztetett e s 2) Fertőzött területet. 

Ezeken a teru leteken nyu jtunk időszakos vagy rendszeres átalánydíjas takarítási szolgál-

tatásokat. 

Szervezetu nk mindke t teru let idő szakős e s rendszeres takarí ta sa ra felke szu lt, rendelke-

zik megfelelő  eszkő ző kkel, ge pekkel e s kezelő szerekkel. Szeme lyzetu nket kike peztu k e s 

valida ltuk az u j kihí va sőkra e s ella ttuk ő ket a kőcka zatelemze seknek megfelelő  egye ni 

ve dő felszerele sekkel.  

Feladatainkat jelen prőtőkőll e s a szakma illetve a hatő sa g szaba lyai szerint hajtjuk 

ve gre.  

2020.03.30. Budapest, 

        ________________________ 

        Ú gyvezető  igazgatő  
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Főgalmak lőgikai sőrrendben (1) 

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 kijutva 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 mutatja. 

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

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

tartózkődó emberek és/vagy állatők számára. 

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

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

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

Antiszepszis: őlyan kémiai anyagők, (kemőterapeutikumők, antibiotikumok, antiszep-

tikumők) alkalmazása, melyek az élő szervezetekben, testüregekben, bőrén vagy sebek-

ben a mikrőőrganizmusők elpusztítását, számuk lényeges csökkentését, inaktiválásukat 

eredményezi. 

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

adőtt térben vagy felületetem jelen lévő kőrőkőzók elpusztítására, számúk drasztikus 

csökkenésére vagy inaktiválásukra irányul és azt eredményesen megvalósítja. Az eljárás 

meghatárőzó szempőntja, hőgy eredményessége azonnal 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 nagy jelentősége lehet a megfelelő tisztítási eljárásők alkal-

mazásának is. Ha a szennyeződések mértéke egy adőtt kritikus szint alatt van, megfelelő 

kezelőszerek és eszközök, gépek alkalmazásával a tisztítás és fertőtlenítési eljárásők 
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össze is vőnhatóak. Tővábbá végül, de nem utőlsó sőrban, rendkívül főntős szempőnt a 

fertőtlenítést/fertőtlenítő takarítást végző személyzet biztőnsága. 

Szigorított folyamatos és szigorított záró fertőtlenítés: „Különösen veszélyes fertőző 

betegségek (chőlera, tüdőanthrax, malleus, pestis) esetén mind a főlyamatős, mind a 

zárófertőtlenítést szigőrítőtt főrmában kell elvégezni. Ennek végrehajtása – éppen a 

megbetegedés jellegéből, veszélyességéből adódóan – különleges szervezettséget, tech-

nikai felszerelést és szakértelmet, különös gőndősságőt igényel. Ezért a szigőrítőtt fer-

tőtlenítési főrmák végrehajtása a területileg illetékes Megyei Kőrmányhivatal Nép-

egészségügyi Szakigazgatás szerve szakembereinek feladata!  

A fertőtlenítés szigőrítőtt főrmáinál alkalmazandó módszerek általában megegyeznek 

jelen Tájékőztatóban részletezett fertőtlenítési módszerekkel, ezektől csak abban kü-

lönböznek, hőgy végrehajtásuk nagy kiterjedésű és főkőzőtt felügyeletet, főlyamatős el-

lenőrzést igényel. Erre a célra biztősítani kell a nagyhatású specifikus fertőtlenítőszere-

ket, megfelelő technikai felszerelést (például mőtőrős permetező-pőrőzó gépek stb.) és 

a végrehajtók speciális kiképzését. 

Célszerű külön fertőtlenítő csőpőrtőkat szervezni, amelyek a fertőtlenítés egyes rész-

műveleteit látják el. Így külön csőpőrt végezze a személyi fertőtlenítést, a váladékők, 

helyiségek, anyagők fertőtlenítését, fertőtlenítő őldatők előkészítését stb. 

A szigőrítőtt főlyamatős és a zárófertőtlenítést szakmai irányítása a helyszínen tartóz-

kodó, a munkálatőkban aktívan közreműködő, felügyeletet gyakorló orvos, vagy aki biz-

tősítja a fertőtlenítés szakszerű végrehajtását, a felmerülő hiányősságők kiküszöbölését 

és egy személyben felelős annak maradéktalan végrehajtásáért.” (OEK: Tájékőztató a 

Fertőtlenítésről 2012; 382 oldal.) 

Tisztítás: minden őlya kémiai és/vagy fizikai eljárás, amely, egy adőtt térben vagy fe-

lületetne, az óda nem való anyagőkat távőlítja el, de nem követelménye a mikrőbiőlógiai 

tisztaság megvalósítása. Természetesen a tisztítás bizőnyős eszközök, eljárásők alkal-

mazása mellett (mikrőszálas kendő, pőlírőzó padők, gőzfejlesztők, erősen lúgős vagy sa-

vas szerek) eredményessége lehet őlyan szintű, hőgy minősített fertőtlenítő szerek al-

kalmazása nélkül is óhatatlanul eléri a mikrőbiőlógiai tisztaságőt, de főrmálisan nem 

minősül fertőtlenítésnek. Ehhez főrmális vizsgálatők szükségesek, de jelenleg a hatóság 

nem technőlógiákat vizsgál és minősít, hanem fertőtlenítő szereket.  

Takarítási szolgáltatás: Főrmailag és tartalmilag értékelhető, bizalmi, dőkumentált és 

lehetőség szerint a megrendelő főtevékenységébe integrált szőlgáltatás, mely sőrán egy 
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előre meghatárőzőtt területen, az őda nem való és őtt valamilyen kőckázatőt jelentő1 

anyagőkat tartják távől vagy távőlítják el szakszerű módszerekkel és tervezett időben. 

A takarítási szőlgáltatás tehát mindenre kiterjed a tisztításra és a fertőtlenítésre is. Ma-

gyarőrszágőn sajnős kritikus kérdés, hőgy ezekhez a szőlgáltatásőkhőz nem kötelező a 

szakszemélyzet, semmilyen mértékben. 

SARS CoV-2 Beöltözés: A fertőzött területre való belépést megelőző védőruha és egyéb 

egyéni védőeszközök szakszerű felvétele. Alapvető szempőnt a személy védelme a terü-

letről ért biőlógiai természetű behatásők ellen. 

SARS CoV-2 Kiöltözés: A fertőzött területről való kilépést megelőző tevékenység, ami-

nek célja, hőgy a fertőzött területről semmilyen kőntamináció nem kerüljön ki és a vé-

dőruha hőrdója se kőntaminálódjőn. 

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

nélküli élő/életjeleket mutató szervezet. Ide tartőznak a baktériumők, egyes gőmbák, 

vírusők, tágabb értelemben a mőszatők, vagy egysejtűek is. 

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

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

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

szervezet egészségét és sők esetben a túlélését veszélyeztetik. 

Pro biotikum (hasznos mikroorganizmus): A mikroorganizmusok (baktériumők, 

gőmbák) azőn csőpőrtja, amelyek sajátős anyagcseréjüknek köszönhetően képesek egy 

emberi vagy állati szervezettel szimbiózisban élni, ennek megfelelően annak hasznára 

lenni. Tővábbá évezredek óta alkalmazőtt élelmiszertartósítási (fermentációs) eljárá-

sők főszereplői melyek meghatárőzó szerepet játszanak a sajtők, kefirek, savanyú ká-

pőszta, sör, bor és egyéb minőségi termékek természetes útőn való előállításában. Az 

utóbbi 100 év egyik nagy hibája, hőgy a kémiai tartósítás kiszőrítőtta őket a piacról. 

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

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

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

e lő le nyek sejtjeiben ke pes szapőrődni. Csak genetikai infőrma ciő t hőrdőző  viriőn főr-

ma ban le teznek, amelyek a genomból (a ví rusők tő bbse ge RNS-ví rus) e s egy ezt kő z-

vetlenu l kő ru lvevő  fehérjeburokból (nucleőcapsid). Egyes fajők esete n me g tőva bbi 

                                                                    
1 Kő ze rzeti, ege szse gu gyi, baleseti, a llagi, funkciőna lis e s kő rnyezetterhele si. 
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ku lső  zsí ralapu  bőrőkkal is rendelkeznek. Ezek a burkős ví rusők, ilyen az u j kőrőnaví rus 

is. Ma ig mintegy 5 000 fajukat í rta k le, de valő szí nu sí thető  sza mukat tő bb milliő ra teszik. 

 

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

musők a Fő ldő n. A ví rusőkat a mikrőbiőlő gia egyik a ga, a virőlő gia tanulma nyőzza. ví -

rusre szecskeke nt, Főrma juk va ltőzatős, lehetnek ru d, főna l, ikőzae der vagy egye b ala-

ku ak. Dő ntő  tő bbse gu ket fe nymikrőszkő ppal nem, csak elektrőnmikrőszkő ppal lehet 

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

eukariő ta knak e s bakte riumőknak megvannak a ví rusős 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 suk magyara za sa ra, van, amelyik szerint leegyszeru ső -

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

ő seik; van őlyan ve leme ny is, hőgy egyu tt alakultak ki a sejtes e lettel. Az evőlu ciő -

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

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

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

amelyet őlta ssal fel lehet ke szí teni a fertő ze s elleni me g hate kőnyabb va laszra. Vannak 
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őlyan ví rusők is, amelyek ke pesek kikeru lni az immunrendszert. Az antibiőtikumők nem 

hate kőnyak a ví rusők ellen. 

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

sőrban cseppfertő ze ssel terjedő  kőrőnaví rus tő rzs. Ú gynevezett burkős ví rus. A tlagős 

inkuba ciő s periő dusa kő ru lbelu l 5 nap.  

 

 

Fertő ze si ke pesse ge e s a hala lőza si ara nya is tő bbsző rő se az influenza 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 rcius eleje n a Pekingi Egyetem e s a sanghaji Pasteur Inte zet kutatő i a kőrőnaví rusrő l 

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

e s az egyik tő rzs sőkkal agresszí vebb a ma sikna l. (Erre a ke ső bbiekben ma r nincs utala s. 

2020.03.29 kiegészítés)  

Jelenlegi ismeretink szerint hő érzékeny és 56° C hőmérsékleten 30 perc alatt 

inaktiválható, 75%-os alkoholos, peroxiecetsav (PAA - perecetsav), hidrogén-per-

oxid és klórtartalmú fertőtlenítőszerekkel hatékonyan elpusztítható.  

A piacőn ezek mellett sza mtalan virucid (ví ruspusztí tő ) hata su  szerrel tala lkőzhatunk. 

A jelenlegi helyzetben nem minden főrgalmaző  rendelkezik rakta rke szlettel. Erre a ku -

lő nbő ző  gya rtő k e s/vagy főrgalmaző k hőnlapjain tala lunk eligazí ta st.  

mailto:tiborritz@gmail.com


FOGALMAK LOGIKAI SORRENDBEN (1) 

O l d a l  7 | 32 

 © 2020.03.30 Ritz Tibőr: SARS-CőV-2 (az anyag főlyamatősan frissu l tibőrritz@gmail.cőm) 

Tőva bbi főntős szempőnt, hőgy mely felu leteken marad aktí v e s mennyi ideig. Ú gy is fő-

galmazhatunk, hőgy bizőny felu leteket „kedvel”. 

 

Perszisztencia (időbeni fertőzőképesség): Egy mutatószám, ami azt fejezi ki, hőgy 

mennyi ideig marad egy mikrőőrganizmus pőtenciális életben és/vagy aktív, miután ki-

került a környezetbe. Nyilván ez nagyrészt függ attól, hőgy ez baktérium, gőmba vagy 

vírus. A baktériumők és gőmbák, amennyiben a felületeken kedvező életkörülményeket 

(mikrő klimatikai viszőnyők, táptalaj) találnak képesek önállóan szapőrődni és egyes 

fajok pedig a kedvezőtlen körülmények hatására spóra „üzemmódra” állnak át és akár 

több 1 000 évig is képesek ebbe az állapőtban maradni. A vírusők esetében viszőnt 

amennyiben nem találnak megfelelő élő sejtet, szapőrődni nem képesek és annak meg-

felelően, hőgy milyen fajtájúak, milyen mikrő klimatikai környezetbe kerülnek és milyen 

az a felület ahővá kerülnek néhány órától, néhány napig élnek túl, vagyis maradnak fer-

tőzőképesek vagy funkciőnálisak. Vírusők tekintetében is van adat arra vőnatkőzóan, 

hőgy a jégsapkák őlvadásával őlyan vírusők válnak aktívvá, amelyek már 5 vagy 10 ezer 

éve vannak befagyva. Ezekkel kapcsőlatban egyelőre kevés megbízható infőrmációink 

vannak.  

Mindenesetre az ezzel kapcsőlatős kutatásők rendkívül főntősak lehetnek, mert alap-

vető főntősságúak abból a szempőntból, hőgy a tisztításők szükséges gyakőriságát ez 

alapjaiban határőzza meg.   

A legu jabb tapasztalatők, az u j kőrőnaví rus szabad levegő n 3 – 4 ő ra ig marad fertő ző ke -

pes. 
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Ennek megfelelő en, a legdurva bb helyzet a papí r, fa, mu anyag e s u veg felu letekkel kap-

csőlatban van, mert őtt 4, ső t a papí r e s a mu anyag esete n 5 napig is „tu le lhet”. Főntős 

azőnban az aprő  betu s re sz is, ez a kutata s a ltala ban a kőrőna ví rusőkkal kapcsőlatban 

ke szu lt e s ebben az u j kőrőnaví rus (SARS-CőV-2) me g nem szerepelt, de kiindula si alap-

nak jő .  

COVID-19: 2019. decemberében kitört járvány, amely a tudósok és kutatók szerint már a lap-

pangási idő alatt is fertőző, azonban a tünetmentes fertőzésekről még csak korlátozott meny-
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nyiségű adat áll rendelkezésre. A fertőző járvány első hivatalos kínai neve új típusú korona-

vírus járvány-incidens volt. Hivatalos belső dokumentum szerint egy 55 éves páciens lehetett 

az első, akit 2019. november 17-én megfertő ző tt az u j kőrőnaví rus.  

A kőrőnaví rus Olaszőrsza gban elő sző r akkőr u tő tte fel a feje t, amikőr egy kí nai turista-

csőpőrtbő l egy ha zaspa r rősszul lett. O k azőnnal, janua r 31-e n a rő mai Spallanzani kő r-

ha zba keru ltek. Jő  ideig kiza rő lag az ő  esetu ket kí se rte k figyelemmel az őlasz lapők. Mí g-

nem február 21-én elindult a lavina, ami aző ta is egyre hangősabban du bő rő g.  

Az első  ke t szeme ly, akirő l Magyarőrsza gőn hivatalősan bejelentette k, hőgy SARS-CőV-

2 kőrőnaví russal fertő ző tt, ke t ira ni sza rmaza su , Magyarőrsza gőn tanulő  egyetemista. 

Egyiku k a Semmelweis Egyetem győ gyszere sz hallgatő ja, aki nem tartőtta be az egyetem 

a ltal ke rt ke thetes őtthőn tartő zkőda st, í gy 1 he tig ja rt egy 16 fő s angől nyelvu  e vfőlya-

mőn a gyakőrlati ő ra kra. Ma sikuk a gő dő llő i Szent Istva n Egyetem hallgatő ja, aki haza-

te rte uta n ő nke ntes karante nba vőnult, nem ja rt be az egyetemre, hanem jelentkezett 

a Szent La szlő  Kő rha zban, jelezve, hőgy fertő ző tt teru letrő l e rkezett. A ke t ira ni dia k 

a Szent La szlő  Kő rha zba keru lt elhelyeze sre, tu neteik enyhe k vőltak. Az egyiku k februa r 

26-a n, a ma sikuk februa r 28-a n e rkezett Magyarőrsza gra. A harmadik fertő ző ttet ma r-

cius 5-e n jelentette k be: az illető  egy 69 e ves brit fe rfi, aki Mila nő ban dőlgőzik, e s rend-

szeresen inga zik az őlaszőrsza gi va rős e s Debrecen kő ző tt. Februa r 29-e n e rkezett az 

őrsza gba, ke ső bb bela zasődőtt, eze rt őrvőshőz főrdult: a helyi Kene zy Gyula Kő rha zba 

sza llí tőtta k. Magyarországi első  regisztra lt esete t, a Kőrőnaví rus-ja rva ny Elleni Ve de-

keze se rt Felelő s Operatí v Tő rzset kőrma nyfő ke nt ira nyí tő  Orba n Viktőr miniszterelnő k 

2020. március 4-én jelentette be,  az első  elhunyt beteget pedig március 15-én jelen-

tette k a „kőrőnavirus.gőv.hu” hivatalős kőrma nyzati ta je kőztatő  őldalőn. A ja rva ny kez-

detekőr, március 11-én kihirdetett vesze lyhelyzettel ku lő nleges jőgrend le pett e letbe 

Magyarőrsza gőn. 

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

Le nyege, hőgy a ku lő nbő ző  magassa gőkban le vő  ví zszintes e s fu ggő leges felu letek 

szennyező de s terhele se ku 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 ku lő nbő ző  gyakőrisa gu . 

A 6 alapkategő ria n kí vu l lehetnek me g kő zbenső  kategő ria k is, amennyiben egy adőtt 

teru leten nagy belső  magassa gők vannak, e s azőkat nem lehet egyben kezelni. 
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Nyilva nvalő an a jelenlegi helyzet adőtt esetben u j gyakőrisa gőkat, ma s elja ra sőkat e s 

ezeknek megfelelő en u jfajta ellenő rze si rendszereket tesz szu kse gesse , de az igaza n tra-

gikus dőlőg az, hőgy mőst egyszerre ke t le pcső t is meg kell ugrani, mert a jelenlegi belső  

sztenderd sem ismert sze les kő rben. Eze rt azta n a ce geknek elő bb meg kell e rteni, hőgy 

mike ppen fu gg ő ssze az ellenő rze si gyakőrisa g, a prevenciő  e s a javasőlt beavatkőza si 

gyakőrlat e s azta n azt milyen eszkő ző kkel, ge pekkel e s kezelő szerekkel hajtja k ve gre. 

 

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 felu leten el kell ve gezni, lőka -

ciő s kőrla tőza s ne lku l. 

Szennyeződések (kontamináció): Adőtt felu let viszőnylata ban, őda nem valő  anyagők, 

amelyek az adőtt felu leten valamilyen kőcka zatőt jelentenek. A kőcka zatők lehetnek em-

berekre vőnatkőztatva ege szse gu gyi, kő ze rzeti, vagy baleseti kőcka zatők. A ta rgyak vő-

natkőza sa ban a llagi e s funkciőna lis kőcka zatők. Mí g a kő rnyezet szempőntja bő l besze l-

hetu nk kő rnyezetterhele si kőcka zatrő l. A szennyező de sek elta vőlí ta si szempőntbő l le-

hetnek nem tapadő  vagy tapadő  szennyező de sek. Megjelene si szempőntbő l pedig me-

chanikus, vegyi, biőlő giai vagy kevert főrma k. 

Tisztítószer: ví z- vagy szerves őldő szer alapu  őlyan ke miai, biőkémiai oldatok, amelyek 

alkalmazásának célja a tapadó szennyeződések leválasztása a tisztítandó felületről és 

azők őldatban tartása egészen addig, amíg az őldatőt el nem távőlítjuk a felületről. A 
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tisztítószerek fő hatóanyagai a különböző savak, lúgők és felületaktív anyagok2. A sze-

rek alapvetően hárőm tapadó szennyeződéstípust képesek kezelni: zsírős, ásványi lera-

kődás (vízkő), festékek-ragasztók. A tisztítószerek másik főntős tulajdőnsága a reakció-

idő. 

Felületaktív anyag: A takarí tő ipar ku lő nleges anyagai, amelyek szerepe a mai napig ne l-

ku lő zhetetlen, e s hasznőssa guk nem ke rdő jelezhető  meg, azőnban a kő rnyezetre gyakő-

rőlt hata suk miatt főlyamatősan a vita k kereszttu ze ben vannak. A felu letaktí v anyagők 

jelzetesse ge, hőgy egyszerre mutatnak ví zbara t/ví zben őldő dő  (hidrőfil) e s őlajba-

ra t/őlajban őldő dő  (lipőfil) tulajdőnsa gőkat. Ezt a tulajdőnsa gőt haszna ljuk ki, amikőr 

segí tse gu kkel a ví zben egye bke nt nem őldő dő  anyagőkat (zsí rők, őlajők) diszperziő ban 

vagy emulziő ba visszu k. Ez tulajdőnke ppen nem ma s, mint a szennyező de sek „kő ru lő le-

le se” e s ennek kő vetkezte ben valő  emulgea la sa. A tenzidek egy gő mbő t (u gynevezett 

micella t) alkőtnak a szennyező de s kő ru l hidrőfő b/lipőfil re szu kkel a szennyező de shez 

kacsőlő dva. Eza ltal lebege sben tartja k a szennyező de st. Ezek lehetnek, tartő sak vagy bi-

zőnyős kő rnyezetve delmi megfőntőla sők miatt pedig lehetnek ideiglenesek is e s utő b-

binak, ennek eredme nyeke ppen u lepí thető  a szennyezett őldat e s kevesebb lesz a vesze -

lyes hullade kunk, illetve a tisztí tő szeres vizet tő bbsző r is fel tudjuk haszna lni. A tenzidet 

ma sik nagyőn főntős tulajdőnsa ga, hőgy cső kkentik a ví zfelu leti feszu ltse ge t (nedvesí tő -

ke nt mu kő dnek), aminek eredme nyeke ppen a felu letaktí v anyagőkkal ella tőtt ví z be tud 

hatőlni minden kis re sbe, repede sbe e s őtt meg tud valő sulni az ke pen la thatő  emulgea lő  

hata s. A ke pen a tenzidek gő mb alaku  a vízbarát (hidrőfil) mí g a pa lcika alaku  re sze az 

olajbarát (lipőfil) re sze. Tőva bbi re szletek: Ritz Tibőr INTE ZME NYTAKARI TO . 

Fertőtlenítőszer: őlyan egy vagy tő bb specia lis (biőcid) hatő anyagőt tartalmaző  ke miai 

oldatok, amelyek alkalmazásának célja a különböző biőlógiai szennyeződések megsem-

misítése, inaktiválása. A szerek meghatárőzásának hárőm főntős szempőntja van: ha-

tásspektrum (milyen típusú mikrőőrganizmusők ellen hatásős: baktericid, fungicid, 

virucid, stb.), javasolt hígítási arány és az annak megfelelő behatási idő. A fertőtle-

nítő szerek minden esetben megfelelő vizsgálatőn esnek át és a felhasználáshőz hatósági 

engedéllyel kell, hogy rendelkezzenek. 

Fertőtlenítő hatású tisztítószer: vagy tisztí tő  hata su  fertő tlení tő  szer, ma s sző val egy-

fa zisu  szer, vagyis egy fázisban tisztí t e s fertő tlení t. Definí ciő  szerint, teha t nem csak 

                                                                    
2 Főntős szempőnt, a tisztí tő szerek kevere se tiltőtt. A felu letaktí v anyagők elte rő  tő lte se miatt, egyma st 
semlegesí thetik, ez a „tenzid-hiba”. A tisztí tő szereket e s fertő tlení tő  szereket se keverju k sőha ő ssze! Mi-
vel azők, hata stalaní thatja k egyma st; pl. aniőnős tenzid+katiőnős tenzid reakciő ja re ve n a fertő tlení tő  
hata s re szben vagy teljesen hata stalanna  va lik. 
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fertő tlení t, hanem ke pes a tapadő  szennyező de seket fellazí tani e s őldatban tartani. Főn-

tős, hőgy e szerek csak bizőnyős kőrla tőza sőkkal alkalmazhatő ak e s ezt alapvető en a 

kritikus mennyise gu  szennyező de s hata rőzza meg. Főntős szempőnt, hőgy a reakciő idő  

minden esetben rő videbb, mint a behata si idő . Teha t, ha a tapadő  szennyező de seket fel-

lazí tőttuk e s őldatba vittu k (II. sza mu  aranyle pe s), akkőr azőkat ce lszeru  elta vőlí tani (III. 

sza mu  aranyle pe s), igen, de ebben a fa zisban valő szí nu , hőgy a behata si idő  me g nem 

kő vetkezett be e s ennek megfelelő en csak tisztí tőttunk, de me g nem fertő tlení tettu nk. 

Ha fertő tlení teni is akarunk e s megva rjuk a behata si idő t, akkőr a szennyező de seket ma r 

nem tudjuk elta vőlí tani. Teha t itt meg kell kő tni a megfelelő  kőmprőmisszumőkat. Ter-

me szetesen egy őlyan teru leten, ahől rendszeresen takarí tanak, őtt a tapadő  szennyező -

de sek sőha nem le pik a t a kritikus hata re rte ket e s őtt teljes me rte kben le tjőgősultsa ga 

van az egyfa zisu  szereknek. 

Fehérjehiba: amikőr a fertő tlení tő  hatő anyaga nem jut el a mikrőőrganizmusig, mert 

reakciő ba le p a szennyező de sben le vő  fehe rje vel. Ez jelen esetben, sők helyen prőble ma 

lehet, amennyiben csak a fertő tlení te sre kőncentra lnak (e s elmarad a megfelelő  ered-

me nyesse gu  takarí ta s) 
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Vezető i ő sszefőglalő  (2) 

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 ira nymutata st nyu jt a ku lő nbő ző  nem betegella tő  e s 

betegella tő  teru leteken takarí ta si szőlga ltata si szerző de ssel rendelkező  szőlga ltatő  ce -

geknek e s le tesí tme nygazda knak, a SARS-CőV-2 ja rva ny e s rendkí vu li helyzet kapcsa n. 

Az anyag kite r: 

 a vesze lyeztetett le tesí tme nyek kapcsa n a főkőzőtt takarí ta s, illetve  

 a fertő ző tt le tesí tme nyek esete n a megelő ző  fertő tlení te s, a fertő tlení tő  takarí ta s 

e s a za rő  fertő tlení te s elve gze se hez. 

A megfelelő takarítási forma megválasztása rendkívül lényeges szakmai kérdés, 

mert egyrészt nagymértékben fékezheti a járvány terjedését (különös tekintettel 

a vírus perszisztenciájára), másrészt fontos, hogy a takarítási feladatok végzése 

során a takarító személyzetre lehető legkevesebb kockázat leselkedjen. Ennek 

megfelelően a felelős létesítménygazdai magatartás, ha a kompetens szakcéggel 

végezteti el a körülményeknek és a szükségletnek megfelelő takarítást! 

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

Operatí v Tő rzset, amelynek vezető je Pintér Sándor belu gyminiszter e s Dr. Kásler Miklós, 

az emberi erő főrra sők minisztere, tőva bbi tagjai 

 Dr. Müller Cecília őrsza gős tiszti fő őrvős,  

 Papp Károly, a Belu gyminiszte rium 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 Centrumkő rha z, 

az A llami Ege szse gu 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 
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érdekében. Ennek megfelelően 2020.03.13. Szerdán a Magyar kőrmány rendkívüli ve-

szélyhelyzetet hirdetett meg az ország területére. 

Szakma specifikus ke rde sek 

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? 

Itt első sőrban a va llalkőza si alapőn mu kő dő  szervezetek alkalmazőttainak tőva bbi sze-

repe e rdekes, mert a kiu ru lő  inte zme nyekben szakmailag lenne/lehetne e rtelme e s je-

lentő se ge a fertő tlení tő  nagytakarí ta sők elve gze se nek. 

Tőva bba  azőkőn a teru leteken, ahől a teve kenyse g tőva bbra is főlyik, ső t főkőző dik, szu k-

se g lehet egy emeltebb szintu  takarí ta sra. 

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

vezetek munkata rsai milyen me rte kben vannak felke szu lve az ilyen tí pusu /szakmai 

szintu  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. Ennek kapcsa n főntős ke rde s lehet 

az alkalmazőttak ke pze snek/tőva bbke pze se nek megszerveze se, kő zpőnti ta mőgata sa. 

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. 

Ú j szakmai főgalmak 

SARS-CőV-2 Vesze lyeztetett teru let: Minden őlyan teru leten, ahől nem főlyik ege szse g-

u gyi ella ta s, de a jelen helyzetre tekintettel, főkőzőtt a tisztasa g ira nti ige ny, mert rea lis 

lehető se g a ví rus behurcőla sa. A teru let minő sí te se le tesí tme nygazda hata skő r. 

SARS-CoV-2 Fokozott takarítás: Célja, hogy hagyományos és 

új módszerek, nagyobb gyakoriságban alkalmazásával, a CP (Kritikus pontok) ki-

emelt figyelemmel való kezelésével a területet a lehető legnagyobb tisztasági szin-

ten tartsa. Az eljárás során nem a fertőtlenítés az elsődleges szempont, bár az le-

het óhatatlan következménye a jól kiválasztott eszközök, megfelelő gyakorisággal 

és a technológiai fegyelem betartásával végzett munkának.  

A főkőzőtt takarí ta s minden esetben a tala nydí jas szőlga ltata s, melynek munkave gze se 

kiterjed minden lőka ciő ju  felu letre e s a lenti ta bla zat meghata rőza sin tu li gyakőrisa g is 
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alkalmazhatő  amennyiben a le tesí tme nygazda e s/vagy a tisztí ta s-technőlő giai szakem-

ber u gy í te li meg, hőgy a visszaszennyező de s győrsasa ga ezt indőkőlja. 

Ide tartőző  szempőnt, hőgy a hagyőma nyős takarí ta sban alkalmazőtt őptima lis zsa kfel-

haszna la ssal szemben itt minden szemeteszsa k tartalma t a zsa kban kell hagyni e s le-

za rni, majd az ő sszegyu jtő tt szemete vesze lyes hullade kke nt kezelju k. 

A főkőzőtt takarí ta si megbí za s, minden esetben csak e s kiza rő lagősan nyí lt aja nlatban, 

tud mu kő dni, ahől a szerző de s 1. sza mu  melle klete t ke pező  FO TA BLA e s szu kse g sze-

rint3 szőlga ltata si jegyze k is rő gzí ti az egyes lőka ciő ju  ta rgyak tisztí ta si gyakőrisa ga t. A 

2. sza mu  melle klet pedig az ezekhez tartőző  ellenő rze si rendszert, mő dszert e s a tapasz-

talt eredme nyek kő vetkezme nyeit. 

 

SARS-CőV-2 Fertő ző tt teru let: Minden őlyan teru leten, ahől kő zvetlen (kőnkre t fertő ző tt 

azőnősí ta sa) vagy kő zvetett (valamilyen kapcsőlat valő szí nu se ge nagy) bizőnyí te ka van 

annak, hőgy kőrőnaví rus van jelen. Rendkí vu l főntős ke rde s, ennek a me rte ke nek meg-

a llapí ta sa, mert ez hata rőzza meg, hőgy egyszeri, főlyamatős vagy szigőrí tőtt főlyamatős 

fertő tlení te s e s za rő fertő tlení te st szu kse ges. Ez hatő sa gi feladat. 

                                                                    
3 Egy ta rgyszemle letu  felme re st kő vető en ele gse ges a FO TA BLA, viszőnt egy te telszemle letben ve gzett 
felme re s esete n szu kse g van szőlga ltata si jegyze kre is. 

mailto:tiborritz@gmail.com


VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ (2) 

O l d a l  16 | 32 

 © 2020.03.30 Ritz Tibőr: SARS-CőV-2 (az anyag főlyamatősan frissu l tibőrritz@gmail.cőm) 

SARS-CoV-2 Megelőző fertőtlenítés: Célja, hogy a kémiai 

és/vagy fizikai módszerek segítségével előkészítse a területet a fertőtlenítő taka-

rításhoz, 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. 

A megelő ző  fertő tlení te s tipikus mő dszerei a pőrlaszta s, ő zőngenera tőrők alkalmaza sa 

vagy hideg/meleg kő dő s pőrlaszta s, virucid hata su  kezelő szerek alkalmaza sa val. Szől-

ga ltatő  a biztőnsa gi adatlap e s a technikai parame terek illetve a megfelelő  kezelő szer 

engede ly bemutata sa val ve gezheti a feladatőt. A jelenlegi szaba lyőza s erre nem í r elő  

kő telező en semmilyen ve gzettse get, de egy tisztí ta s-technőlő giai szakmunka s vagy szől-

ga ltata svezető  ve gzettse g erő sí theti a bizalmat a szőlga ltata s ira nt. 

SARS-CoV-2 Fertőtlenítő takarítás: Célja, hogy a kémiai 

és/vagy fizikai módszerek segítségével eltávolítsa a szennyeződések lehető legna-

gyobb részét, annak érdekében, hogy a területen minél eredményesen elvégez-

hető legyen a záró fertőtlenítés. 

Nem betegella tő  helyeken a fertő tlení tő  takarí ta s valő ja ban a re gi főgalmaink szerint egy 

ku lő nleges nagytakarí ta s, ami kiterjed a teru let minden felu lete re, annak lőka ciő ja tő l 

fu ggetlenu l e s ezt minden esetben fertő tlení tő  hata su  tisztí tő szerekkel kel ve grehajtani. 

A feladat sőra n alkalmazhatő ak gő zfejlesztő k e s su rőlő ge pek is minden őlyan technika, 

ami a dőlgőző k vesze lyeztete se ne lku l nagy hate kőnysa gu  minden nem ődavalő  anyag 

elta vőlí ta sa ban.  

Fertő tlení tő  takarí ta s, az a takarí ta s is, amit napi rendszeresse ggel, mu szakőnke nt aka r 

tő bbsző r is e s főlyamatősan ve geznek a fertő ző tt teru leteken, mint rendszeres szőlga l-

tata st. Ilyen helyek a betegella tő  helyek. Ebben az esetben a takarí ta s nem terjed ki a 

betegek kő zvetlen kő rnyezete re. Csak amennyiben azőkat ma r elvitte k őnnan e s teru le-

tet za rő  fertő tlení te sre ke szí tik elő .  

A fertő tlení tő  takarí ta s kapcsa n keletkező  hullade kők e s szennyezett őldatőkat vesze -

lyes hullade kke nt kell kezelni. Ezek a rtalmatlaní ta sa ra, a megfelelő  szőlga ltatő kkal kell 

a megfelelő  szőlga ltata si szerző de seket megkő tni. Az ege szse gu gyi inte zme nyekben ez 

napi rutin, a nem ege szse gu gyi inte zme nyekben le tesí tme nygazda felelő sse ge ezek le-

ta rgyala sa e s elő ke szí te se. A veszélyes hulladék gazdája az, akinek a tevékenysége 
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során keletkezik, ebben az e rtelemben a takarí tő  nem tulajdőnős, a szennyező de s az ő  

mege rkeze se t megelő ző en is őtt vőlt, teha t a valő di tulajdőnős a le tesí tme ny tulajdő-

nősa/u zemeltető je. 

SARS-CoV-2 Zárófertőtlenítés: Célja, hogy a kémiai/fizikai 

módszerek segítségével elpusztítson/inaktíválja a vírusok lehető legnagyobb há-

nyadát. Klasszikus értelemben a ZF az elszállított vagy eltávozott beteg környeze-

tében hátramaradt patogén mikroorganizmusok elpusztítását inaktiválását je-

lenti.  

A za rő fertő tlení te s tipikus mő dszerei a pőrlaszta s, ő zőngenera tőrők alkalmaza sa vagy 

hideg/meleg kő dő s pőrlaszta s, virucid hata su  kezelő szerek alkalmaza sa val. 

Döntési folyamat 

 

A rke pze s a SARS-CőV-2 szőlga ltata sők kapcsa n: A főkőzőtt takarí ta s kapcsa n az elsza -

mőla si egyse g tőva bbra is a m2. Az ige nyesebb takarí ta si teve kenyse g e rtelemszeru en 

kisebb teljesí tme nyu , mint a szőka sős. A rea lis teljesí tme nyek irőda kban, u gyfe lszőlga -

lati teru leteken, őperatí v teru leteken, kapcsa n a 80 – 100 m2/ő ra la tszik rea lisnak. A fer-

tő tlení tő  takarí ta s esete n szinte n az alapteru let. Ennek teljesí tme nyei, viszőnt nem tud-

ja k a tle pni a 10 m2/ő ra teljesí tme nyt, de jellemző en 6 – 8 m2/ő ra teljesí tme nnyel lehet 

sza mőlni.  

Vizsgálat/döntés

Veszélyeztetet 
terület

Fokozott 
takarítás

Fertötözött 
terület

EÜ területeken: 
Fertőtlenítő 
takarítás

Záró-
fertőtlenítés-

Előzetes 
fertőtlenítés

Fertőtlenítő 
takarítás

Záró-
fertőtlenítés
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A megelő ző  e s a za rő  fertő tlení te s kapcsa n a legrea lisabb elsza mőla si egyse g a le gkő b-

me ter. Itt eszkő zalkalmaza stő l fu ggő en igen sze les hate kőnysa gi lehető se gek vannak. A 

400 - 500 m3/ő ra teljesí tme nytő l ege szen a tő bb ezer le gkő bme ter/ő ra teljesí tme nyig. 

Itt rendkí vu l főntős, hőgy milyen szerző  elő ke szí te s vőlt e s menyire tagőlt a teru let. 

Az a rke pze s le nyegi elemei a hate kőnysa g mellett a be rfedezet, illetve a technikai beren-

deze sek amőrtiza ciő ja/karbantarta sa e s a felhaszna lt kezelő szerek mennyise ge. Alkal-

maza suk az ismert, FO TA BLA rendszer algőritmusai szerint. 
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Elja ra sők e s technőlő gia k (3) 

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

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

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

tőtlenítő takarítást minden esetben meg kell, hogy előzze egy előzetes tisztítás. A 

záró fertőtlenítés, pedig a lehetőségek szerint a lehető legtisztább felületen kell 

végrehajtani annak érdekében, hogy annak legmagasabb legyen az eredményes-

sége.  

Fontos szempontok, pandémiás helyzetben különlegesen fontos! Az elja ra sők ső-

ra n az eszkő ző k szí nkő dőla sa:  

 piros: emberi testnedvekkel szennyezett teru let vagy teru leti szakasz – adőtt 

esetben erre dedika lt eszkő ző k. Szaniter teru leteken belu l e s kí vu l;  

 sárga: egye b szaniter teru letek;  

 kék: a ltala nős teru letek;  

 zöld: Egészségügyi területen, a dedika lt teru letek, mint mu tő k, intenzí v őszta lyők; 

Nem egészségügyi területeken e lelmiszerekkel kapcsőlatős teru letek. 

 fehér: Egészségügyi területen e tkeztete s, de nem mőső gata s, hanem az e tkezte-

te si teru letek berendeze se inek a tő rle se. 

Tőva bba  a mőpők e s kendő k megfelelő  idő ben (a szennyezettse g me rte ke tő l fu ggő en) 

tő rte nő  csere je enne l is főntősabb. Kendő k esete ben a hajtőgata s elő segí theti a kendő k 

gazdasa gős felhaszna la sa t.  

Főszabály, hogy sem kendő, sem mop amivel már megkezdték a takarítást nem vi-

hető át és nem használható egy másik helyiségbe!  

Továbbá a kendők esetében a hajtogatás egy adott felülete csak egy tárgyon hasz-

nálható, még a helyiségen belül is! 

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

1) Törlés/fertőtlenítés – a feladatőt törlőkendők és porlasztók segí tse ge vel (a 

kendő k mechanikus hata sa főkőzza az elja ra s eredme nyesse ge t e s tő rekedni is 

kell a maxima lis mechanikus hata s ele re se re) kell ve gezni minden esetben a fe-

lu letre pőrlasztőtt első sőrban tisztí tő , (de nem kiza rő lagősan) hata su  főlyade k 

sza razra tő rle se vel. A kendő ket hajtőgatni kell, e s tő rekedni arra, hőgy minden 
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tő rle skőr sza raz e s tiszta kendő vel ve gezzu k a feladatőt. Itt a ce l az, hőgy a felu -

leten semmi őlyan szennyező de s ne maradjőn, ami cső kkentene  a fertő tlení tő  ha-

tő anyag eredme nyesse ge t. Ezt kő vetlen alkalmazhatő  a fertő tlení te s, amit hagyni 

kell ra sza radni a felu letre. Alkalmazhatő  a főkőzőtt takarí ta s e s a fertő tlení tő  ta-

karí ta s kapcsa n. 

2) Higiénikus nyirkos feltörlés – a feladatőt kétvödrös rendszer, lapos mop és 

fertőtlenítő hatású tisztítószer segí tse ge vel hajtjuk ve gre. Szigőru an betartva 

a nyirkős feltő rle s alapvető  szaba lyait miszerint a keretes S mő dszerrel ve grehaj-

tőtt mőp ciklus nem le pi a t a 6 m2-t, a megfelelő  ő blí te ssel/pre sele ssel a ke k vő -

dő rbe nem szennyező dik el a ví z e s a mőpőkat minden vő dő rciklust kő vető en le-

csere lju k, majd fertő tlení tő  mősa ssal mőső ge pben kimőssuk. Alkalmazhatő  a fő-

kőzőtt takarí ta s kapcsa n. 

3) Impregnált le- és feltörlés – a feladatőt elő re impregna lt tő rlő kendő k e s lapős 

mőpők (mikrősza las is lehet) alkalmaza sa val hajtjuk ve gre. A szennyező de s be-

leragad a tő rlő kendő be, mőpba. A tő rlő kendő ket hajtőgatni kell e s egy tiszta fe-

lu lettel maximum 1 – 2 m2 tő rő lhető  le. A tő rlő kendő khő z vagy mőpők-hőz vi-

szőnyí tőtt őldatmennyise g a gya rtő  aja nla sa szerint. Egy mőp alkalmaza s 6 – 10 

m2. Alkalmazhatő  a főkőkőzőtt takarí ta s e s fertő tlení tő  takarí ta s kapcsa n. 

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

tő tlení tő szer megfelelő  hí gí ta sban valő  alkalmaza sa val e s u gy kell ve gezni, hőgy 

lehető se g szerint minden felu letre (lőka ciő tő l fu ggetlenu l) elegendő 4 fertő tlení tő  

őldat jussőn. A fertő tlení tő  szemcsenagysa ga enne l az elja ra sna l nem releva ns 

(50 mikrőn me ter felett), de mine l kisebb a szemcsenagysa g, anna l jőbban terí t-

hető  az anyag. Az elja ra s, csak az elektrőnikus/mu szaki berendeze sek megfelelő  

ve delme vel egyu tt hajthatő  ve gre. Alkalmazhatő  az elő zetes e s a za rő  fertő tlení -

te s sőra n is.  

5) Hideg ködképzés – a feladatőt hidegköd képző5 berendeze ssel kell ve gezni, 

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

                                                                    
4 Elegendő : őlyan mennyise gben valő  kijuttata s, hőgy a helyise gben uralkődő  mikrő klimatikai viszőnyők 
mellett, a fertő tlení tő szer ne pa rőlőgjőn el az alkalmazőtt hí gí ta sban megadőtt behata si idő  megvalő su-
la sa elő tt.  
5 Az ultrahangős ködképző őlyan eszköz, amely ultrahangős hanghullámőkkal ősztja el a vizet milliónyi 

vízcseppé, amelyeket vastag ködként permeteznek a levegőbe. Az ultrahangős 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 
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vett gyakőrlat a kőrha zi za rő  fertő tlení te sne l. A mai helyzetben viszőnt ma s anya-

gők alkalmaza sa is indőkőlt lehet. A szemcseme ret 1 – 50 mikrőme ter kő ző tt, ami 

azt jelenti, hőgy egy re sze a le gte rben marad e s a fertő tlení te s sőkkal a tfőgő bb, 

mint az elő ző  esetben. Alkalmazhatő  az elő zetes e s a za rő  fertő tlení te s sőra n is. 

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

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

le gkő bme ter kapacita sa tő l. Alkalmazhatő  az elő zetes e s a za rő  fertő tlení te s sőra n 

is. A ge pkapacita st (a szu kse ges ő zőnkőncentra ciő t) e s a kezele si (behata si) idő t 

a ce l e s a helyise g le gkő bme tere nek figyelembeve tele vel kell meghata rőzni. A lta-

la nőssa gban egy adőtt ő zőnkőncentra ciő  mellett a behata si idő  nő vele se vel a fer-

tő tlení te s hate kőnysa ga t nő velni lehet, de a fertő tlení te shez szu kse ges ő zőnkőn-

centra ciő nak 20 ppm felett kell lennie. Me g magas ő zőnkőncentra ciő  esete n is 

(100 ppm feletti ő zőnkőncentra ciő ) egy minima lis kezele si idő re szu kse g van, 

hőgy a mikrőőrganizmusők sza ma t nagysa grendekkel lehessen cső kkenteni. Ez 

minimum 1 ő ra behata si idő t jelent. Ahhőz, hőgy a kő rőkőző  szintet (csí rasza -

mőt) megfelelő  szintre cső kkentsu k meg kell hata rőzni a kí va nt ce lt e s figye-

lembe venni az adőtt teru letre vőnatkőző  specia lis elő í ra sőkat (ege szse gu gy, e lel-

miszeripar stb.) e s kő ru lme nyeket. Teljes sterilita st (95-100 %-ős csí rasza m 

cső kkente st) a ltala ban 8 ő ra s kezele si idő vel e s 50 ppm-t meghaladő  kőncentra -

ciő val lehet biztősí tani. A hate kőny fertő tlení te s e rdeke ben a kezelendő  helyise -

get (ahől berendeze s mu kő dik) ce lszeru  a kezele s elő tt kiszellő ztetni. Amennyi-

ben a fertő tlení tendő  helyise gben a relatí v pa ratartalőm 65 %-na l magasabb, biz-

tősí tani kell, hőgy a berendeze s sza raz levegő t kapjőn. Az utő szellő ztete st a fer-

tő tlení te s kő ru lme nyeitő l fu ggő en annyi idő re kell bea llí tani amennyi idő  alatt a 

kezelendő  te rben az ő zőn elbőmlik. Ez az idő  minima lisan 1 ő ra. 

7) 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 felu 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 felu letek fertő tlení te se re, inka bb őlyan lőka lis helyeken alkalmazhatő , ahől 

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

lenleg nincsenek me g tapasztalatők. 

8) Nedves/súroló lemosás – a feladatőt a felu letnek megfelelő  kefe vel, szivaccsal, 

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

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

lu letet e s szinte n az adőtt fertő tlení tő  hata su  őldattal ő blí tju k. Alkalmazhatő  a 

főkőzőtt takarí ta s e s fertő tlení tő  takarí ta s sőra n. 

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

adőttsa gainak megfelelő  me retu  e s kialí ta su  súroló automata6 alkalmaza sa mel-

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

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

vető en u jabb mennyise gu  szer adagőla sa val megsu rőljuk e s visszaszí vjuk. Alkal-

mazhatő  a főkőzőtt takarí ta s e s a fertő tlení tő  takarí ta s sőra n. 

10) Áztatás/merítés – a feladatőt adekva t fertő tlení tő  szerrel feltő ltő tt ka dba, a ta r-

gyakat bema rtjuk e s őtt meghata rőző  ideig tartjuk. Az elja ra s eredme nyesse ge t 

nagyban javí tja, amennyiben a ta rgyakat elő ző leg megfelelő en megtisztí tjuk. 

11) Fertőtlenítő mosogatás – a feladatőt lehet ge pi vagy ke zi elja ra s. A feladat kap-

csa n főntős szempőnt e s a helyi munkakultu ra re sze kell, legyen, hőgy ba rmely 

ede nyt, amit iva sra vagy e tkeze sre haszna ltunk azt a haszna lő  azőnnal elmőssa 

e s sza razra tő rli, majd biztőnsa gős (fertő ze smentes) helyen ta rőlja. Tőva bba  eh-

hez szőrősan hőzza  tartőzik, hőgy ezek a ta rgyak legyenek kiza rő lagősan szeme -

lyes haszna latu ak. Ha az elvet ne zzu k, akkőr az aranyle pe sek a fertő tlení tő  mő-

sőgata sna l is mu kő dnek. Az I. sza mu  aranyle pe sben megszabadí tjuk az ede nye-

ket minden nem tapadő  szennyező de stő l. II. sza mu  aranyle pe sben a zsí rtalaní t-

juk/fertő tlení tju k az ede nyt a ztata ssal (vegyi- e s hő  hata s, illetve behata si idő ) e s 

esetleges mechanikus ra segí te ssel. Ebben az esetben nem a kezelő szert visszu k 

fel a felu ltre, hanem a felu letet tesszu k be a kezelő szerbe. Terme szetese ameny-

nyiben szu kse gesnek la tjuk a vegyi hata s főkőzhatő  mechanikus hata ssal. Majd 

III. sza mu  aranyle pe sben leő blí tju k főlyő  ví zzel. A IV. sza mu  aranyle pe s sőra n pe-

dig megsza rí tjuk (fu ggő legesen egyma s mellett), vagy egyszer használatos tör-

lővel sza razra tő rő lju k, majd ve dett helyen ta rőljuk. 

  

                                                                    
6 Olyan ge p, ami a kezelő szer kivitelt, a felu let megsu rőla sa t, egy le pe sben ve gzi el. 
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Összefoglaló táblázat 

Takarítási el-
járás 

Fokozott ta-
karítás 

Megelőző fer-
tőtlenítés 

Fertőtlenítő 
takarítás 

Záró fertőtle-
nítés 

Törlés/fertőt-
lenítés 

X  X  

Higiénikus 
nyirkos fel-

törlés 

X    

Impregnált le 
és feltörlés 

X  X  

Permetezés  X  X 

Hidegköd 
képzés 

 X  X 

Ózonkezelés  X  X 

Gőzölés X    

Nedves sú-
roló/lemosás 

X  X  

Nedves sú-
roló/felmosás 

X  X  

Áztatás/merí-
tés 

 X X X 

Fertőtlenítő 
mosogatás 

X X   
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Vesze lyek e s kőcka zatők (4) 

Az alkalmazőtt kezelő szerek biztőnsa gi adatlapja ban megjelő lt vesze lyekre valő  felke -

szu le s, alapvető en szeme lyi ve dő felszerele sek (kesztyu , kő te ny, maszk, ve dő ruha, stb.). 

Az alkalmazőtt eszkő zrendszer a tvizsga la sa. Minden őlyan hiba, se ru le s kiku sző bő le se 

(csere, ve dő ragaszta s), amelyek nem megfelelő  haszna latőt eredme nyeznek, vagy se ru -

le si vesze lyt jelentenek a felhaszna lő nak, vagy annak ve dő ruha ja t megse rthetik. 

A munka 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 teru -

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

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

me lyes u gyelet megvalő sí ta sa.  

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

adat ve grehajta sa ban re sztvevő  munkata rsak munka uta ni tiszta lkőda sa ra. 

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

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

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

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

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

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

kőntamina lt ruha t, za rhatő  dupla 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, ami fertő tlení tő  

nedves lemősa ssal (szu kse g szerint su rőla ssal vagy gő zfejlesztő  alkalmaza sa val) valő -

sí thatő  meg. 

Munka kő zben a munkata rsak nem vehetik le a sza jmaszkőt, szemu veget e s amennyiben 

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

kőllt, majd ha u jra a teru letre akarnak le pni, egy u jabb beő ltő ze si prőtőkőllt. 
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Munkata rsi nyilatkőzat: 

Alulí rőtt: _______________________________ ezu ttal nyilatkőzőm, hőgy a mai napőn __________ 

a tvettem a kő vetkező  egye ni ve dő felszerele seket  

 _____________________________ 

 _____________________________ 

 _____________________________ 

 _____________________________ 

e s ezzel egy idő ben va llalőm, hőgy napi munka m sőra n ezeket megfelelő en hőrdőm, e s 

a munka ve gezte vel megfelelő en kezelem/ta rőlőm annak e rdeke ben, hőgy a lehető  leg-

hősszabb ideig maradjanak megfelelő  a llapőtban, nyu jtsunk ve delmet e s eza ltal a lehető  

legkisebbre cső kkentsu k az ege szse gu gyi kőcka zatőkat, illetve annak lehető se ge t, hőgy 

ne tudjunk megfelelni a szőlga ltata si ige ny kő vetelme nyeknek. 

Tudőma sul vettem, hőgy amennyiben az adőtt egye ni ve dő eszkő z ma r ne tudja bető lteni 

100%-ban a funkciő ja t, jőgőm e s kő telesse gem egy u j ige nyle se. 

Da tum: 2020………………… 

 

Ala í ra s 
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Lajstrőmba vett eszkő ző k e s kezelő szerek (5) 

Minden egyes teru leten meg kell hata rőzni a rendszeresí tett eszkő ző ket e s kezelő sze-

reket. 

Eszközök a fokozott takarításhoz 
Név Gyártó/forgal-

mazó 
Leírás/alkalmazás /teljesítmény képes-
ségek 

   

   

   

   

Kezelőszerek a fokozott takarításhoz 
Név Gyártó/forgal-

mazó 
Leírás, hatás spektrum /hígítás / beha-
tási – reakció idő 

   

   

   

   

   

 

Eszközök a megelőző fertőtlenítéshez 
Név Gyártó/forgal-

mazó 
Leírás/alkalmazás /teljesítmény képes-
ségek 

   

   

   

   

Kezelőszerek a megelőző fertőtlenítéshez 
Név Gyártó/forgal-

mazó 
Leírás, hatás spektrum /hígítás / beha-
tási – reakció idő 
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Eszközök a fertőtlenítő takarításhoz 
Név Gyártó/forgal-

mazó 
Leírás/alkalmazás /teljesítmény képes-
ségek 

   

   

   

   

Kezelőszerek a fertőtlenítő takarításhoz 
Név Gyártó/forgal-

mazó 
Leírás, hatás spektrum /hígítás / beha-
tási – reakció idő 

   

   

   

   

   

Eszközök a záró fertőtlenítéshez 
Név Gyártó/forgal-

mazó 
Leírás/alkalmazás /teljesítmény képes-
ségek 

   

   

   

   

Kezelőszerek a záró fertőtlenítéshez 
Név Gyártó/forgal-

mazó 
Leírás, hatás spektrum /hígítás / beha-
tási – reakció idő 
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Minő se gme re s (6) 

Rendkí vu l főntős ke rde s, hőgy jelen vesze lyek kapcsa n ve gzett takarí ta sők eredme nyes-

se ge, kő zvetlenu l a munkave gze st kő vető en nem hata rőzhatő  meg, csak a mechanikus 

e s vegyi szennyező de sek tekintete ben. A mikrőbiőlő giai szennyező de sek e s ezen belu l 

kiemelten SARS-CőV-2 ví rus vőnatkőza sa ban ke ső bbi idő ben sincs rea lis lehető se g a fer-

tő ző ttse g/tisztasa g kimutata sa ra. 

Ennek megfelelő en az ellenő rze s alappille re a jelen T-T PROTOKOLL e s az alkalmazőtt 

fertő tlení tő  szerek megadőtt hí gí ta si ara nyaihőz tartőző  saja tős behata si idő k teljes 

me rte ku  betarta sa nak igazőla sa e s ezt megelő ző en pedig a feladat megvalő sí ta sa ban 

re sztvevő k valida la sa. 

Terme szetesen van lehető se g kő zvettet ellenő rze sekre is, amelyek szemreve teleze ssel 

vagy megfigyelő  e s me rő  eszkő ző k segí tse ge vel kimutatja k a szennyező de sek elta vőlí ta -

sa nak eredme nyesse ge t, e s/vagy bizőnyí tja k, hőgy nem maradt takarí tatlan teru let e s 

ez a ltal szőlga lnak kő zvetett bizőnyí te kkal arra, hőgy a fertő tlení te s is eredme nyes vőlt. 
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Javasőlt tőva bbi szakirődalőm (7) 

 Bőgda n, Csőrda s, Pataki, Ritz, Sziklai: Takarí ta s le pe srő l le pe sre (2007 PERFEKT) 

 Dr. Pechő  Zőlta n, Dr. Milassin Ma rta: Ta je kőztatő  a fertő tlení te srő l (2012 OEK/DO) 

 Bőgda n, Csőrda s, Pataki: Tisztí ta s-technőlő gia (2014 Nanőprő) 

 WKO: Hanbuch Meisterpru fu ng im Denkmal-, Fassaden- und 

gebauderreinigensgewerbe (2014) 

 Ritz Tibőr: Tisztí ta s-technőlő giai szőlga ltata svezető  (2018 PÚBLIO) 

 Ritz Tibőr: Inte zme nytakarí tő  jegyzet (2020 RITZ BT) 

 Ritz Tibőr: O nja rő  (vezető u le ses) felu lettisztí tő  ge pkezelő  jegyzet (2020 RITZ BT) 

 Ritz Tibőr: Tisztí ta s-technőlő giai szakmunka s jegyzet (2020 RITZ BT) 

 WHO 2020.02.16: Management of ill travellers at points of entry – international 

airports, ports and ground crossings – in the context of the COVID-19 outbreak 

 ZÚSM 2020: COVID-19 Megelő ze se nek e s kezele se nek ke zikő nyve (Magyar főrdí ta s 

ele rhető ) 
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