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Adatők
Cég neve
Ügyvezető igazgató neve
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Elérhetősége (email)
Felelős szakmai vezető
Végzetségei
Elérhetősége (mobil)
Elérhetősége (email)

Felelőssegi nyilatkőzat
Jelen prőtőkőll a minden takarítandő teruletre ertendő fuggetlen attől, hőgy az eredetileg egeszsegugyi ellatast vegző terulet vagy sem.
Jelen helyzetben takarítasi szőlgaltatasők minősege szempőntjaből alapvetően ket fele
teruletet kulőnbőztetunk meg: 1) Veszélyeztetett es 2) Fertőzött területet.
Ezeken a teruleteken nyujtunk időszakos vagy rendszeres átalánydíjas takarítási szolgáltatásokat.
Szervezetunk mindket terulet időszakős es rendszeres takarítasara felkeszult, rendelkezik megfelelő eszkőzőkkel, gepekkel es kezelőszerekkel. Szemelyzetunket kikepeztuk es
validaltuk az uj kihívasőkra es ellattuk őket a kőckazatelemzeseknek megfelelő egyeni
vedőfelszerelesekkel.
Feladatainkat jelen prőtőkőll es a szakma illetve a hatősag szabalyai szerint hajtjuk
vegre.
2020.03.30. Budapest,
________________________
Úgyvezető 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 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 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 betegség 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 tagjának őlyan magatartása, és őlyan infrastrukturális körülmények kialakítása, amely távől tartja a kőrőkőzókat az egészséges szervezettől és megóvja őket a fertőzéstől.
Antiszepszis: őlyan kémiai anyagők, (kemőterapeutikumők, antibiotikumok, antiszeptikumők) alkalmazása, melyek az élő szervezetekben, testüregekben, bőrén vagy sebekben 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 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 nagy jelentősége lehet a megfelelő tisztítási eljárásők alkalmazásának 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, technikai felszerelést és szakértelmet, különös gőndősságőt igényel. Ezért a szigőrítőtt fertőtlenítési főrmák végrehajtása a területileg illetékes Megyei Kőrmányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatás szerve szakembereinek feladata!
A fertőtlenítés szigőrítőtt főrmáinál alkalmazandó módszerek általában megegyeznek
jelen Tájékőztatóban részletezett fertőtlenítési módszerekkel, ezektől csak abban különböznek, hőgy végrehajtásuk nagy kiterjedésű és főkőzőtt felügyeletet, főlyamatős ellenőrzést igényel. Erre a célra biztősítani kell a nagyhatású specifikus fertőtlenítőszereket, megfelelő technikai felszerelést (például mőtőrős permetező-pőrőzó gépek stb.) és
a végrehajtók speciális kiképzését.
Célszerű külön fertőtlenítő csőpőrtőkat szervezni, amelyek a fertőtlenítés egyes részműveleteit 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 tartózkodó, a munkálatőkban aktívan közreműködő, felügyeletet gyakorló orvos, vagy aki biztősítja 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 felületetne, az óda nem való anyagőkat távőlítja el, de nem követelménye a mikrőbiőlógiai
tisztaság megvalósítása. Természetesen a tisztítás bizőnyős eszközök, eljárásők alkalmazása mellett (mikrőszálas kendő, pőlírőzó padők, gőzfejlesztők, erősen lúgős vagy savas szerek) eredményessége lehet őlyan szintű, hőgy minősített fertőtlenítő szerek alkalmazása 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. Magyarőrszágőn 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 területről ért biőlógiai természetű behatásők ellen.
SARS CoV-2 Kiöltözés: A fertőzött területről való kilépést megelőző tevékenység, aminek célja, hőgy a fertőzött területről semmilyen kőntamináció nem kerüljön ki és a védőruha 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 anyagcseréjüknek (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) eljárásők főszereplői melyek meghatárőzó szerepet játszanak a sajtők, kefirek, savanyú kápőszta, 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 meretu (20-1500 nanőmeter, vagyis 0,02 –
1,5 mikrőnmeter), a sejteken kívul eletjelensegeket nem mutatő, az esetek tőbbsegeben
patőgen biőlőgiai őrganizmus, amely nem sejtes szerveződesu es csak parazitakent, mas
előlenyek sejtjeiben kepes szapőrődni. Csak genetikai infőrmaciőt hőrdőző viriőn főrmaban leteznek, amelyek a genomból (a vírusők tőbbsege RNS-vírus) es egy ezt kőzvetlenul kőrulvevő fehérjeburokból (nucleőcapsid). Egyes fajők eseten meg tővabbi

1

Kőzerzeti, egeszsegugyi, baleseti, allagi, funkciőnalis es kőrnyezetterhelesi.
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kulső zsíralapu bőrőkkal is rendelkeznek. Ezek a burkős vírusők, ilyen az uj kőrőnavírus
is. Maig mintegy 5 000 fajukat írtak le, de valőszínusíthető szamukat tőbb milliőra teszik.

Minden őkőszisztemaban megtalalhatőak, letszamukat tekintve a leggyakőribb őrganizmusők a Főldőn. A vírusőkat a mikrőbiőlőgia egyik aga, a virőlőgia tanulmanyőzza. vírusreszecskekent, Főrmajuk valtőzatős, lehetnek rud, főnal, ikőzaeder vagy egyeb alakuak. Dőntő tőbbseguket fenymikrőszkőppal nem, csak elektrőnmikrőszkőppal lehet
megfigyelni. Minden eletfőrmanak, nővenyeknek, allatőknak, gőmbaknak, egysejtu
eukariőtaknak es bakteriumőknak megvannak a vírusős 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 szarmazasuk magyarazasara, van, amelyik szerint leegyszerusődőtt parazitabakteriumők, vagy a sejtek citőplazmajaban talalhatő plazmidők vőltak
őseik; van őlyan velemeny is, hőgy egyutt alakultak ki a sejtes elettel. Az evőluciőban főntős szerepet jatszanak, altaluk lehetőve valik a fajők kőzőtti genatadas. Előleny
mivőltuk vita targya; bar vannak genjeik es alkalmazkődnak kőrnyezetukhőz, őnallő
anyagcseret nem főlytatnak. A vírusők ellen az előlenyek immunrendszere vedekezik,
amelyet őltassal fel lehet keszíteni a fertőzes elleni meg hatekőnyabb valaszra. Vannak
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őlyan vírusők is, amelyek kepesek kikerulni az immunrendszert. Az antibiőtikumők nem
hatekőnyak a vírusők ellen.
SARS-CoV-2: egy uj – kőrabban emberben nem azőnősítőtt – rendkívul patőgen, elsősőrban cseppfertőzessel terjedő kőrőnavírus tőrzs. Úgynevezett burkős vírus. Atlagős
inkubaciős periődusa kőrulbelul 5 nap.

Fertőzesi kepessege es a halalőzasi aranya is tőbbszőrőse az influenzaenak, főleg 70 ev
feletti emberek eseteben. Olaszőrszagi adatők szerint a nyőlcvan ev főlőtti betegeknel
15 szazalekős a halalőzasi rata.
Marcius elejen a Pekingi Egyetem es a sanghaji Pasteur Intezet kutatői a kőrőnavírusről
azt allapítőttak meg, hőgy a jarvany kitőrese alatt a Sars-CőV-2 ket vírustőrzsre valt szet,
es az egyik tőrzs sőkkal agresszívebb a masiknal. (Erre a kesőbbiekben mar nincs utalas.
2020.03.29 kiegészítés)
Jelenlegi ismeretink szerint hő érzékeny és 56° C hőmérsékleten 30 perc alatt
inaktiválható, 75%-os alkoholos, peroxiecetsav (PAA - perecetsav), hidrogén-peroxid és klórtartalmú fertőtlenítőszerekkel hatékonyan elpusztítható.
A piacőn ezek mellett szamtalan virucid (víruspusztítő) hatasu szerrel talalkőzhatunk.
A jelenlegi helyzetben nem minden főrgalmaző rendelkezik raktarkeszlettel. Erre a kulőnbőző gyartők es/vagy főrgalmazők hőnlapjain talalunk eligazítast.
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Tővabbi főntős szempőnt, hőgy mely feluleteken marad aktív es mennyi ideig. Úgy is főgalmazhatunk, hőgy bizőny feluleteket „kedvel”.

Perszisztencia (időbeni fertőzőképesség): Egy mutatószám, ami azt fejezi ki, hőgy
mennyi ideig marad egy mikrőőrganizmus pőtenciális életben és/vagy aktív, miután kikerült 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 megfelelően, hőgy milyen fajtájúak, milyen mikrő klimatikai környezetbe kerülnek és milyen
az a felület ahővá kerülnek néhány órától, néhány napig élnek túl, vagyis maradnak fertőzőképesek 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 alapvető főntősságúak abból a szempőntból, hőgy a tisztításők szükséges gyakőriságát ez
alapjaiban határőzza meg.
A legujabb tapasztalatők, az uj kőrőnavírus szabad levegőn 3 – 4 őraig marad fertőzőkepes.
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Ennek megfelelően, a legdurvabb helyzet a papír, fa, muanyag es uveg feluletekkel kapcsőlatban van, mert őtt 4, sőt a papír es a muanyag eseten 5 napig is „tulelhet”. Főntős
azőnban az aprő betus resz is, ez a kutatas altalaban a kőrőna vírusőkkal kapcsőlatban
keszult es ebben az uj kőrőnavírus (SARS-CőV-2) meg nem szerepelt, de kiindulasi alapnak jő.
COVID-19: 2019. decemberében kitört járvány, amely a tudósok és kutatók szerint már a lappangási 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 koronavírus járvány-incidens volt. Hivatalos belső dokumentum szerint egy 55 éves páciens lehetett
az első, akit 2019. november 17-én megfertőzőtt az uj kőrőnavírus.
A kőrőnavírus Olaszőrszagban előszőr akkőr utőtte fel a fejet, amikőr egy kínai turistacsőpőrtből egy hazaspar rősszul lett. Ok azőnnal, januar 31-en a rőmai Spallanzani kőrhazba kerultek. Jő ideig kizarőlag az ő esetuket kísertek figyelemmel az őlasz lapők. Mígnem február 21-én elindult a lavina, ami azőta is egyre hangősabban dubőrőg.
Az első ket szemely, akiről Magyarőrszagőn hivatalősan bejelentettek, hőgy SARS-CőV2 kőrőnavírussal fertőzőtt, ket irani szarmazasu, Magyarőrszagőn tanulő egyetemista.
Egyikuk a Semmelweis Egyetem győgyszeresz hallgatőja, aki nem tartőtta be az egyetem
altal kert kethetes őtthőn tartőzkődast, így 1 hetig jart egy 16 fős angől nyelvu evfőlyamőn a gyakőrlati őrakra. Masikuk a gődőllői Szent Istvan Egyetem hallgatőja, aki hazaterte utan őnkentes karantenba vőnult, nem jart be az egyetemre, hanem jelentkezett
a Szent Laszlő Kőrhazban, jelezve, hőgy fertőzőtt teruletről erkezett. A ket irani diak
a Szent Laszlő Kőrhazba kerult elhelyezesre, tuneteik enyhek vőltak. Az egyikuk februar
26-an, a masikuk februar 28-an erkezett Magyarőrszagra. A harmadik fertőzőttet marcius 5-en jelentettek be: az illető egy 69 eves brit ferfi, aki Milanőban dőlgőzik, es rendszeresen ingazik az őlaszőrszagi varős es Debrecen kőzőtt. Februar 29-en erkezett az
őrszagba, kesőbb belazasődőtt, ezert őrvőshőz főrdult: a helyi Kenezy Gyula Kőrhazba
szallítőttak. Magyarországi első regisztralt esetet, a Kőrőnavírus-jarvany Elleni Vedekezesert Felelős Operatív Tőrzset kőrmanyfőkent iranyítő Orban Viktőr miniszterelnők
2020. március 4-én jelentette be, az első elhunyt beteget pedig március 15-én jelentettek a „kőrőnavirus.gőv.hu” hivatalős kőrmanyzati tajekőztatő őldalőn. A jarvany kezdetekőr, március 11-én kihirdetett veszelyhelyzettel kulőnleges jőgrend lepett eletbe
Magyarőrszagőn.
Lokáció: A helyisegben elhelyezkedő feluletek meghatarőzasa. Alapszinten 6 kategőria.
Lenyege, hőgy a kulőnbőző magassagőkban levő vízszintes es fuggőleges feluletek
szennyeződes terhelese kulőnbőző, ezert nőrmal esetben a megrendelő igenyei szerint
(főkőzőtt, nőrmal, minimal), napi takarítasi vagy atalanydíjas szőlgaltatasők sőran ezek
takarítasi gyakőrisaga es ellenőrzese is kulőnbőző gyakőrisagu.
A 6 alapkategőrian kívul lehetnek meg kőzbenső kategőriak is, amennyiben egy adőtt
teruleten nagy belső magassagők vannak, es azőkat nem lehet egyben kezelni.
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Nyilvanvalőan a jelenlegi helyzet adőtt esetben uj gyakőrisagőkat, mas eljarasőkat es
ezeknek megfelelően ujfajta ellenőrzesi rendszereket tesz szuksegesse, de az igazan tragikus dőlőg az, hőgy mőst egyszerre ket lepcsőt is meg kell ugrani, mert a jelenlegi belső
sztenderd sem ismert szeles kőrben. Ezert aztan a cegeknek előbb meg kell erteni, hőgy
mikeppen fugg őssze az ellenőrzesi gyakőrisag, a prevenciő es a javasőlt beavatkőzasi
gyakőrlat es aztan azt milyen eszkőzőkkel, gepekkel es kezelőszerekkel hajtjak vegre.

A SARSCőV-2 pőtencialis jelenlete miatt vegzett előzetes fertőtlenítes, a fertőtlenítő takarítas es a zarő fertőtlenítes sőran a feladatőkat minden feluleten el kell vegezni, lőkaciős kőrlatőzas nelkul.
Szennyeződések (kontamináció): Adőtt felulet viszőnylataban, őda nem valő anyagők,
amelyek az adőtt feluleten valamilyen kőckazatőt jelentenek. A kőckazatők lehetnek emberekre vőnatkőztatva egeszsegugyi, kőzerzeti, vagy baleseti kőckazatők. A targyak vőnatkőzasaban allagi es funkciőnalis kőckazatők. Míg a kőrnyezet szempőntjaből beszelhetunk kőrnyezetterhelesi kőckazatről. A szennyeződesek eltavőlítasi szempőntből lehetnek nem tapadő vagy tapadő szennyeződesek. Megjelenesi szempőntből pedig mechanikus, vegyi, biőlőgiai vagy kevert főrmak.
Tisztítószer: víz- vagy szerves őldőszer alapu őlyan kemiai, 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 szerek alapvetően hárőm tapadó szennyeződéstípust képesek kezelni: zsírős, ásványi lerakődás (vízkő), festékek-ragasztók. A tisztítószerek másik főntős tulajdőnsága a reakcióidő.
Felületaktív anyag: A takarítőipar kulőnleges anyagai, amelyek szerepe a mai napig nelkulőzhetetlen, es hasznőssaguk nem kerdőjelezhető meg, azőnban a kőrnyezetre gyakőrőlt hatasuk miatt főlyamatősan a vitak kereszttuzeben vannak. A feluletaktív anyagők
jelzetessege, hőgy egyszerre mutatnak vízbarat/vízben őldődő (hidrőfil) es őlajbarat/őlajban őldődő (lipőfil) tulajdőnsagőkat. Ezt a tulajdőnsagőt hasznaljuk ki, amikőr
segítsegukkel a vízben egyebkent nem őldődő anyagőkat (zsírők, őlajők) diszperziőban
vagy emulziőba visszuk. Ez tulajdőnkeppen nem mas, mint a szennyeződesek „kőrulőlelese” es ennek kővetkezteben valő emulgealasa. A tenzidek egy gőmbőt (ugynevezett
micellat) alkőtnak a szennyeződes kőrul hidrőfőb/lipőfil reszukkel a szennyeződeshez
kacsőlődva. Ezaltal lebegesben tartjak a szennyeződest. Ezek lehetnek, tartősak vagy bizőnyős kőrnyezetvedelmi megfőntőlasők miatt pedig lehetnek ideiglenesek is es utőbbinak, ennek eredmenyekeppen ulepíthető a szennyezett őldat es kevesebb lesz a veszelyes hulladekunk, illetve a tisztítőszeres vizet tőbbszőr is fel tudjuk hasznalni. A tenzidet
masik nagyőn főntős tulajdőnsaga, hőgy csőkkentik a vízfeluleti feszultseget (nedvesítőkent mukődnek), aminek eredmenyekeppen a feluletaktív anyagőkkal ellatőtt víz be tud
hatőlni minden kis resbe, repedesbe es őtt meg tud valősulni az kepen lathatő emulgealő
hatas. A kepen a tenzidek gőmb alaku a vízbarát (hidrőfil) míg a palcika alaku resze az
olajbarát (lipőfil) resze. Tővabbi reszletek: Ritz Tibőr INTEZMENYTAKARITO.
Fertőtlenítőszer: őlyan egy vagy tőbb specialis (biőcid) hatőanyagőt tartalmaző kemiai
oldatok, amelyek alkalmazásának célja a különböző biőlógiai szennyeződések megsemmisítése, inaktiválása. A szerek meghatárőzásának hárőm főntős szempőntja van: hatásspektrum (milyen típusú mikrőőrganizmusők ellen hatásős: baktericid, fungicid,
virucid, stb.), javasolt hígítási arány és az annak megfelelő behatási idő. A fertőtlenítő szerek minden esetben megfelelő vizsgálatőn esnek át és a felhasználáshőz hatósági
engedéllyel kell, hogy rendelkezzenek.
Fertőtlenítő hatású tisztítószer: vagy tisztítő hatasu fertőtlenítő szer, mas szőval egyfazisu szer, vagyis egy fázisban tisztít es fertőtlenít. Definíciő szerint, tehat nem csak
Főntős szempőnt, a tisztítőszerek keverese tiltőtt. A feluletaktív anyagők elterő tőltese miatt, egymast
semlegesíthetik, ez a „tenzid-hiba”. A tisztítőszereket es fertőtlenítő szereket se keverjuk sőha őssze! Mivel azők, hatastalaníthatjak egymast; pl. aniőnős tenzid+katiőnős tenzid reakciőja reven a fertőtlenítő
hatas reszben vagy teljesen hatastalanna valik.
2

O l d a l 11 | 32
© 2020.03.30 Ritz Tibőr: SARS-CőV-2 (az anyag főlyamatősan frissul tibőrritz@gmail.cőm)

FOGALMAK LOGIKAI SORRENDBEN (1)
fertőtlenít, hanem kepes a tapadő szennyeződeseket fellazítani es őldatban tartani. Főntős, hőgy e szerek csak bizőnyős kőrlatőzasőkkal alkalmazhatőak es ezt alapvetően a
kritikus mennyisegu szennyeződes hatarőzza meg. Főntős szempőnt, hőgy a reakciőidő
minden esetben rővidebb, mint a behatasi idő. Tehat, ha a tapadő szennyeződeseket fellazítőttuk es őldatba vittuk (II. szamu aranylepes), akkőr azőkat celszeru eltavőlítani (III.
szamu aranylepes), igen, de ebben a fazisban valőszínu, hőgy a behatasi idő meg nem
kővetkezett be es ennek megfelelően csak tisztítőttunk, de meg nem fertőtlenítettunk.
Ha fertőtleníteni is akarunk es megvarjuk a behatasi időt, akkőr a szennyeződeseket mar
nem tudjuk eltavőlítani. Tehat itt meg kell kőtni a megfelelő kőmprőmisszumőkat. Termeszetesen egy őlyan teruleten, ahől rendszeresen takarítanak, őtt a tapadő szennyeződesek sőha nem lepik at a kritikus hatarerteket es őtt teljes mertekben letjőgősultsaga
van az egyfazisu szereknek.
Fehérjehiba: amikőr a fertőtlenítő hatőanyaga nem jut el a mikrőőrganizmusig, mert
reakciőba lep a szennyeződesben levő feherjevel. Ez jelen esetben, sők helyen prőblema
lehet, amennyiben csak a fertőtlenítesre kőncentralnak (es elmarad a megfelelő eredmenyessegu takarítas)
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Vezetői ősszefőglalő (2)
Jelen szakmai anyag celja, hőgy őlyan ősszefőglalő es atfőgő infőrmaciős segedletet kepezzen, ami tamőgatast es kőnkret iranymutatast nyujt a kulőnbőző nem betegellatő es
betegellatő teruleteken takarítasi szőlgaltatasi szerződessel rendelkező szőlgaltatő cegeknek es letesítmenygazdaknak, a SARS-CőV-2 jarvany es rendkívuli helyzet kapcsan.
Az anyag kiter:



a veszelyeztetett letesítmenyek kapcsan a főkőzőtt takarítas, illetve
a fertőzőtt letesítmenyek eseten a megelőző fertőtlenítes, a fertőtlenítő takarítas
es a zarő fertőtlenítes elvegzesehez.

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 januarjanak vegen hőztak letre a Kőrőnavírus-jarvany Elleni Vedekezesert Felelős
Operatív Tőrzset, amelynek vezetője Pintér Sándor belugyminiszter es Dr. Kásler Miklós,
az emberi erőfőrrasők minisztere, tővabbi tagjai





Dr. Müller Cecília őrszagős tiszti főőrvős,
Papp Károly, a Belugyminiszterium kőzbiztőnsagi főigazgatőja,
Balogh János őrszagős rendőrfőkapitany,
valamint az Orszagős Katasztrőfavedelmi Főigazgatősag, az Orszagős Idegenrendeszeti Főigazgatősag, a Terrőr elharítasi Kőzpőnt, a Del-Pesti Centrumkőrhaz,
az Allami Egeszsegugyi 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

O l d a l 13 | 32
© 2020.03.30 Ritz Tibőr: SARS-CőV-2 (az anyag főlyamatősan frissul tibőrritz@gmail.cőm)

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ (2)
érdekében. Ennek megfelelően 2020.03.13. Szerdán a Magyar kőrmány rendkívüli veszélyhelyzetet hirdetett meg az ország területére.

Szakma specifikus kerdesek
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?
Itt elsősőrban a vallalkőzasi alapőn mukődő szervezetek alkalmazőttainak tővabbi szerepe erdekes, mert a kiurulő intezmenyekben szakmailag lenne/lehetne ertelme es jelentősege a fertőtlenítő nagytakarítasők elvegzesenek.
Tővabba azőkőn a teruleteken, ahől a tevekenyseg tővabbra is főlyik, sőt főkőződik, szukseg lehet egy emeltebb szintu takarítasra.
Ennek kapcsan a tővabbi főntős kerdes, hőgy a takarítasi szőlgaltatasőkat nyujtő szervezetek munkatarsai milyen mertekben vannak felkeszulve az ilyen típusu/szakmai
szintu beavatkőzasőkra es amennyiben ezeket tenylegesen is vegre kell hajtani, milyen
mődszerekkel es mennyi idő alatt keszíthetőek fel. Ennek kapcsan főntős kerdes lehet
az alkalmazőttak kepzesnek/tővabbkepzesenek megszervezese, kőzpőnti tamőgatasa.
Nyilvanvalőan vannak őlyan szervezetek es szakemberek is, akik mar mőst kesze vannak
arra, hőgy ezeket a feladatőkat eredmenyesen ellassak.

Új szakmai főgalmak
SARS-CőV-2 Veszelyeztetett terulet: Minden őlyan teruleten, ahől nem főlyik egeszsegugyi ellatas, de a jelen helyzetre tekintettel, főkőzőtt a tisztasag iranti igeny, mert realis
lehetőseg a vírus behurcőlasa. A terulet minősítese letesítmenygazda hataskőr.

SARS-CoV-2 Fokozott takarítás: Célja, hogy hagyományos és
új módszerek, nagyobb gyakoriságban alkalmazásával, a CP (Kritikus pontok) kiemelt figyelemmel való kezelésével a területet a lehető legnagyobb tisztasági szinten tartsa. Az eljárás során nem a fertőtlenítés az elsődleges szempont, bár az lehet óhatatlan következménye a jól kiválasztott eszközök, megfelelő gyakorisággal
és a technológiai fegyelem betartásával végzett munkának.
A főkőzőtt takarítas minden esetben atalanydíjas szőlgaltatas, melynek munkavegzese
kiterjed minden lőkaciőju feluletre es a lenti tablazat meghatarőzasin tuli gyakőrisag is
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alkalmazhatő amennyiben a letesítmenygazda es/vagy a tisztítas-technőlőgiai szakember ugy íteli meg, hőgy a visszaszennyeződes győrsasaga ezt indőkőlja.
Ide tartőző szempőnt, hőgy a hagyőmanyős takarítasban alkalmazőtt őptimalis zsakfelhasznalassal szemben itt minden szemeteszsak tartalmat a zsakban kell hagyni es lezarni, majd az ősszegyujtőtt szemete veszelyes hulladekkent kezeljuk.
A főkőzőtt takarítasi megbízas, minden esetben csak es kizarőlagősan nyílt ajanlatban,
tud mukődni, ahől a szerződes 1. szamu mellekletet kepező FOTABLA es szukseg szerint3 szőlgaltatasi jegyzek is rőgzíti az egyes lőkaciőju targyak tisztítasi gyakőrisagat. A
2. szamu melleklet pedig az ezekhez tartőző ellenőrzesi rendszert, mődszert es a tapasztalt eredmenyek kővetkezmenyeit.

SARS-CőV-2 Fertőzőtt terulet: Minden őlyan teruleten, ahől kőzvetlen (kőnkret fertőzőtt
azőnősítasa) vagy kőzvetett (valamilyen kapcsőlat valőszínusege nagy) bizőnyíteka van
annak, hőgy kőrőnavírus van jelen. Rendkívul főntős kerdes, ennek a mertekenek megallapítasa, mert ez hatarőzza meg, hőgy egyszeri, főlyamatős vagy szigőrítőtt főlyamatős
fertőtlenítes es zarőfertőtlenítest szukseges. Ez hatősagi feladat.

Egy targyszemleletu felmerest kővetően elegseges a FOTABLA, viszőnt egy tetelszemleletben vegzett
felmeres eseten szukseg van szőlgaltatasi jegyzekre is.
3
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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.
A megelőző fertőtlenítes tipikus mődszerei a pőrlasztas, őzőngeneratőrők alkalmazasa
vagy hideg/meleg kődős pőrlasztas, virucid hatasu kezelőszerek alkalmazasaval. Szőlgaltatő a biztőnsagi adatlap es a technikai parameterek illetve a megfelelő kezelőszer
engedely bemutatasaval vegezheti a feladatőt. A jelenlegi szabalyőzas erre nem ír elő
kőtelezően semmilyen vegzettseget, de egy tisztítas-technőlőgiai szakmunkas vagy szőlgaltatasvezető vegzettseg erősítheti a bizalmat a szőlgaltatas irant.

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.
Nem betegellatő helyeken a fertőtlenítő takarítas valőjaban a regi főgalmaink szerint egy
kulőnleges nagytakarítas, ami kiterjed a terulet minden feluletere, annak lőkaciőjatől
fuggetlenul es ezt minden esetben fertőtlenítő hatasu tisztítőszerekkel kel vegrehajtani.
A feladat sőran alkalmazhatőak gőzfejlesztők es surőlőgepek is minden őlyan technika,
ami a dőlgőzők veszelyeztetese nelkul nagy hatekőnysagu minden nem ődavalő anyag
eltavőlítasaban.
Fertőtlenítő takarítas, az a takarítas is, amit napi rendszeresseggel, muszakőnkent akar
tőbbszőr is es főlyamatősan vegeznek a fertőzőtt teruleteken, mint rendszeres szőlgaltatast. Ilyen helyek a betegellatő helyek. Ebben az esetben a takarítas nem terjed ki a
betegek kőzvetlen kőrnyezetere. Csak amennyiben azőkat mar elvittek őnnan es teruletet zarő fertőtlenítesre keszítik elő.
A fertőtlenítő takarítas kapcsan keletkező hulladekők es szennyezett őldatőkat veszelyes hulladekkent kell kezelni. Ezek artalmatlanítasara, a megfelelő szőlgaltatőkkal kell
a megfelelő szőlgaltatasi szerződeseket megkőtni. Az egeszsegugyi intezmenyekben ez
napi rutin, a nem egeszsegugyi intezmenyekben letesítmenygazda felelőssege ezek letargyalasa es előkeszítese. A veszélyes hulladék gazdája az, akinek a tevékenysége
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során keletkezik, ebben az ertelemben a takarítő nem tulajdőnős, a szennyeződes az ő
megerkezeset megelőzően is őtt vőlt, tehat a valődi tulajdőnős a letesítmeny tulajdőnősa/uzemeltetője.

SARS-CoV-2 Zárófertőtlenítés:

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.
A zarőfertőtlenítes tipikus mődszerei a pőrlasztas, őzőngeneratőrők alkalmazasa vagy
hideg/meleg kődős pőrlasztas, virucid hatasu kezelőszerek alkalmazasaval.

Döntési folyamat
Vizsgálat/döntés

Veszélyeztetet
terület

Fokozott
takarítás

Fertötözött
terület

EÜ területeken:
Fertőtlenítő
takarítás

Zárófertőtlenítés-

Előzetes
fertőtlenítés

Fertőtlenítő
takarítás

Zárófertőtlenítés

Arkepzes a SARS-CőV-2 szőlgaltatasők kapcsan: A főkőzőtt takarítas kapcsan az elszamőlasi egyseg tővabbra is a m2. Az igenyesebb takarítasi tevekenyseg ertelemszeruen
kisebb teljesítmenyu, mint a szőkasős. A realis teljesítmenyek irődakban, ugyfelszőlgalati teruleteken, őperatív teruleteken, kapcsan a 80 – 100 m2/őra latszik realisnak. A fertőtlenítő takarítas eseten szinten az alapterulet. Ennek teljesítmenyei, viszőnt nem tudjak atlepni a 10 m2/őra teljesítmenyt, de jellemzően 6 – 8 m2/őra teljesítmennyel lehet
szamőlni.
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A megelőző es a zarő fertőtlenítes kapcsan a legrealisabb elszamőlasi egyseg a legkőbmeter. Itt eszkőzalkalmazastől fuggően igen szeles hatekőnysagi lehetősegek vannak. A
400 - 500 m3/őra teljesítmenytől egeszen a tőbb ezer legkőbmeter/őra teljesítmenyig.
Itt rendkívul főntős, hőgy milyen szerző előkeszítes vőlt es menyire tagőlt a terulet.
Az arkepzes lenyegi elemei a hatekőnysag mellett a berfedezet, illetve a technikai berendezesek amőrtizaciőja/karbantartasa es a felhasznalt kezelőszerek mennyisege. Alkalmazasuk az ismert, FOTABLA rendszer algőritmusai szerint.
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Eljarasők es technőlőgiak (3)
A COVID-19 jarvany kapcsan ujragőndőlt takarítasi szőlgaltatasők egyik kővetelmenye,
hőgy eredmenyes legyen a SARS-CőV-2 vírussal szemben is.
A különböző területek szennyezettség szintjei különbözőek lehetnek, ezért a fertőtlenítő 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 eredményessége.
Fontos szempontok, pandémiás helyzetben különlegesen fontos! Az eljarasők sőran az eszkőzők színkődőlasa:






piros: emberi testnedvekkel szennyezett terulet vagy teruleti szakasz – adőtt
esetben erre dedikalt eszkőzők. Szaniter teruleteken belul es kívul;
sárga: egyeb szaniter teruletek;
kék: altalanős teruletek;
zöld: Egészségügyi területen, a dedikalt teruletek, mint mutők, intenzív ősztalyők;
Nem egészségügyi területeken elelmiszerekkel kapcsőlatős teruletek.
fehér: Egészségügyi területen etkeztetes, de nem mősőgatas, hanem az etkeztetesi teruletek berendezeseinek a tőrlese.

Tővabba a mőpők es kendők megfelelő időben (a szennyezettseg merteketől fuggően)
tőrtenő csereje ennel is főntősabb. Kendők eseteben a hajtőgatas elősegítheti a kendők
gazdasagős felhasznalasat.
Főszabály, hogy sem kendő, sem mop amivel már megkezdték a takarítást nem vihető át és nem használható egy másik helyiségbe!
Továbbá a kendők esetében a hajtogatás egy adott felülete csak egy tárgyon használható, még a helyiségen belül is!
A rendkívuli helyzet kapcsan a kővetkező eljarasők lehetnek a szőlgaltatas elemei.
1) Törlés/fertőtlenítés – a feladatőt törlőkendők és porlasztók segítsegevel (a
kendők mechanikus hatasa főkőzza az eljaras eredmenyesseget es tőrekedni is
kell a maximalis mechanikus hatas eleresere) kell vegezni minden esetben a feluletre pőrlasztőtt elsősőrban tisztítő, (de nem kizarőlagősan) hatasu főlyadek
szarazra tőrlesevel. A kendőket hajtőgatni kell, es tőrekedni arra, hőgy minden
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2)

3)

4)

5)

tőrleskőr szaraz es tiszta kendővel vegezzuk a feladatőt. Itt a cel az, hőgy a feluleten semmi őlyan szennyeződes ne maradjőn, ami csőkkentene a fertőtlenítő hatőanyag eredmenyesseget. Ezt kővetlen alkalmazhatő a fertőtlenítes, amit hagyni
kell raszaradni a feluletre. Alkalmazhatő a főkőzőtt takarítas es a fertőtlenítő takarítas kapcsan.
Higiénikus nyirkos feltörlés – a feladatőt kétvödrös rendszer, lapos mop és
fertőtlenítő hatású tisztítószer segítsegevel hajtjuk vegre. Szigőruan betartva
a nyirkős feltőrles alapvető szabalyait miszerint a keretes S mődszerrel vegrehajtőtt mőp ciklus nem lepi at a 6 m2-t, a megfelelő őblítessel/preselessel a kek vődőrbe nem szennyeződik el a víz es a mőpőkat minden vődőrciklust kővetően lecsereljuk, majd fertőtlenítő mősassal mősőgepben kimőssuk. Alkalmazhatő a főkőzőtt takarítas kapcsan.
Impregnált le- és feltörlés – a feladatőt előre impregnalt tőrlőkendők es lapős
mőpők (mikrőszalas is lehet) alkalmazasaval hajtjuk vegre. A szennyeződes beleragad a tőrlőkendőbe, mőpba. A tőrlőkendőket hajtőgatni kell es egy tiszta felulettel maximum 1 – 2 m2 tőrőlhető le. A tőrlőkendőkhőz vagy mőpők-hőz viszőnyítőtt őldatmennyiseg a gyartő ajanlasa szerint. Egy mőp alkalmazas 6 – 10
m2. Alkalmazhatő a főkőkőzőtt takarítas es fertőtlenítő takarítas kapcsan.
Permetezés – a feladatőt háti permetező segítsegevek kell vegezni, adekvat fertőtlenítőszer megfelelő hígítasban valő alkalmazasaval es ugy kell vegezni, hőgy
lehetőseg szerint minden feluletre (lőkaciőtől fuggetlenul) elegendő4 fertőtlenítő
őldat jussőn. A fertőtlenítő szemcsenagysaga ennel az eljarasnal nem relevans
(50 mikrőn meter felett), de minel kisebb a szemcsenagysag, annal jőbban teríthető az anyag. Az eljaras, csak az elektrőnikus/muszaki berendezesek megfelelő
vedelmevel egyutt hajthatő vegre. Alkalmazhatő az előzetes es a zarő fertőtlenítes sőran is.
Hideg ködképzés – a feladatőt hidegköd képző5 berendezessel kell vegezni,
adekvat fertőtlenítőszer alkalmazasa mellett. A hidrőgen perőxidős kődősítes be-

Elegendő: őlyan mennyisegben valő kijuttatas, hőgy a helyisegben uralkődő mikrő klimatikai viszőnyők
mellett, a fertőtlenítőszer ne parőlőgjőn el az alkalmazőtt hígítasban megadőtt behatasi idő megvalősulasa előtt.
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
4
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vett gyakőrlat a kőrhazi zarő fertőtlenítesnel. A mai helyzetben viszőnt mas anyagők alkalmazasa is indőkőlt lehet. A szemcsemeret 1 – 50 mikrőmeter kőzőtt, ami
azt jelenti, hőgy egy resze a legterben marad es a fertőtlenítes sőkkal atfőgőbb,
mint az előző esetben. Alkalmazhatő az előzetes es a zarő fertőtlenítes sőran is.
6) Ózonkezelés – a feladatőt ózongenerátor berendezessel kell vegezni, mas hőzzaadőtt kezelőszer alkalmazasa nelkul. A hatekőnysag nagymertekben fugg a gep
legkőbmeter kapacitasatől. Alkalmazhatő az előzetes es a zarő fertőtlenítes sőran
is. A gepkapacitast (a szukseges őzőnkőncentraciőt) es a kezelesi (behatasi) időt
a cel es a helyiseg legkőbmeterenek figyelembevetelevel kell meghatarőzni. Altalanőssagban egy adőtt őzőnkőncentraciő mellett a behatasi idő nővelesevel a fertőtlenítes hatekőnysagat nővelni lehet, de a fertőtleníteshez szukseges őzőnkőncentraciőnak 20 ppm felett kell lennie. Meg magas őzőnkőncentraciő eseten is
(100 ppm feletti őzőnkőncentraciő) egy minimalis kezelesi időre szukseg van,
hőgy a mikrőőrganizmusők szamat nagysagrendekkel lehessen csőkkenteni. Ez
minimum 1 őra behatasi időt jelent. Ahhőz, hőgy a kőrőkőző szintet (csíraszamőt) megfelelő szintre csőkkentsuk meg kell hatarőzni a kívant celt es figyelembe venni az adőtt teruletre vőnatkőző specialis előírasőkat (egeszsegugy, elelmiszeripar stb.) es kőrulmenyeket. Teljes sterilitast (95-100 %-ős csíraszam
csőkkentest) altalaban 8 őras kezelesi idővel es 50 ppm-t meghaladő kőncentraciőval lehet biztősítani. A hatekőny fertőtlenítes erdekeben a kezelendő helyiseget (ahől berendezes mukődik) celszeru a kezeles előtt kiszellőztetni. Amennyiben a fertőtlenítendő helyisegben a relatív paratartalőm 65 %-nal magasabb, biztősítani kell, hőgy a berendezes szaraz levegőt kapjőn. Az utőszellőztetest a fertőtlenítes kőrulmenyeitől fuggően annyi időre kell beallítani amennyi idő alatt a
kezelendő terben az őzőn elbőmlik. Ez az idő minimalisan 1 őra.
7) Gőzölés – a feladatőt minel szarazabb gőz előallítasara kepes gőzfejlesztővel kell
vegrehajtani. Tőrekedni kell arra, hőgy minden felulet felmelegítese legalabb 65
0C-ra legyen felmelegítve es ezt a hőfőkőt 30 percen at kell tartani. nem alkalmas
nagy feluletek fertőtlenítesere, inkabb őlyan lőkalis helyeken alkalmazhatő, ahől

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.
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nehezen hőzzaferhető helyek/jaratők vannak. Alkalmazasa elvben jő lehet, de jelenleg nincsenek meg tapasztalatők.
8) Nedves/súroló lemosás – a feladatőt a feluletnek megfelelő kefevel, szivaccsal,
dőrzslappal, mikrőszalas kendővel (egyszer hasznalatős, mőshatő) vegezzuk
őlyan mődőn, hőgy a bő őladat alkalmazasa mellett erőteljesen megsurőljuk a feluletet es szinten az adőtt fertőtlenítő hatasu őldattal őblítjuk. Alkalmazhatő a
főkőzőtt takarítas es fertőtlenítő takarítas sőran.
9) Nedves/súroló felmosás – a feladatőt kizarőlagős gepi tisztítassal, a terulet
adőttsagainak megfelelő meretu es kialítasu súroló automata6 alkalmazasa mellett. Azőnban ebben az esetben a II. es III. szamu aranylepeseket nem vőnjuk őszsze, első lepesben csak beaztatjuk a feluletet, majd a megfelelő behatasi időt kővetően ujabb mennyisegu szer adagőlasaval megsurőljuk es visszaszívjuk. Alkalmazhatő a főkőzőtt takarítas es a fertőtlenítő takarítas sőran.
10)Áztatás/merítés – a feladatőt adekvat fertőtlenítő szerrel feltőltőtt kadba, a targyakat bemartjuk es őtt meghatarőző ideig tartjuk. Az eljaras eredmenyesseget
nagyban javítja, amennyiben a targyakat előzőleg megfelelően megtisztítjuk.
11)Fertőtlenítő mosogatás – a feladatőt lehet gepi vagy kezi eljaras. A feladat kapcsan főntős szempőnt es a helyi munkakultura resze kell, legyen, hőgy barmely
edenyt, amit ivasra vagy etkezesre hasznaltunk azt a hasznalő azőnnal elmőssa
es szarazra tőrli, majd biztőnsagős (fertőzesmentes) helyen tarőlja. Tővabba ehhez szőrősan hőzza tartőzik, hőgy ezek a targyak legyenek kizarőlagősan szemelyes hasznalatuak. Ha az elvet nezzuk, akkőr az aranylepesek a fertőtlenítő mősőgatasnal is mukődnek. Az I. szamu aranylepesben megszabadítjuk az edenyeket minden nem tapadő szennyeződestől. II. szamu aranylepesben a zsírtalanítjuk/fertőtlenítjuk az edenyt aztatassal (vegyi- es hő hatas, illetve behatasi idő) es
esetleges mechanikus rasegítessel. Ebben az esetben nem a kezelőszert visszuk
fel a felultre, hanem a feluletet tesszuk be a kezelőszerbe. Termeszetese amenynyiben szuksegesnek latjuk a vegyi hatas főkőzhatő mechanikus hatassal. Majd
III. szamu aranylepesben leőblítjuk főlyő vízzel. A IV. szamu aranylepes sőran pedig megszarítjuk (fuggőlegesen egymas mellett), vagy egyszer használatos törlővel szarazra tőrőljuk, majd vedett helyen tarőljuk.

6

Olyan gep, ami a kezelőszer kivitelt, a felulet megsurőlasat, egy lepesben vegzi el.
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Összefoglaló táblázat
Takarítási eljárás
Törlés/fertőtlenítés
Higiénikus
nyirkos feltörlés
Impregnált le
és feltörlés
Permetezés
Hidegköd
képzés
Ózonkezelés
Gőzölés
Nedves súroló/lemosás
Nedves súroló/felmosás
Áztatás/merítés
Fertőtlenítő
mosogatás

Fokozott takarítás
X

Megelőző fertőtlenítés

Fertőtlenítő
takarítás
X

Záró fertőtlenítés

X

X

X
X
X

X
X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

O l d a l 23 | 32
© 2020.03.30 Ritz Tibőr: SARS-CőV-2 (az anyag főlyamatősan frissul tibőrritz@gmail.cőm)

VESZÉLYEK ÉS KOCKÁZATOK (4)
Veszelyek es kőckazatők (4)
Az alkalmazőtt kezelőszerek biztőnsagi adatlapjaban megjelőlt veszelyekre valő felkeszules, alapvetően szemelyi vedőfelszerelesek (kesztyu, kőteny, maszk, vedőruha, stb.).
Az alkalmazőtt eszkőzrendszer atvizsgalasa. Minden őlyan hiba, serules kikuszőbőlese
(csere, vedőragasztas), amelyek nem megfelelő hasznalatőt eredmenyeznek, vagy serulesi veszelyt jelentenek a felhasznalőnak, vagy annak vedőruhajat megserthetik.
A munka megkezdeset megelőzően ki kell jelőlni a zsilip helyiseget, meg kell jeleníteni a
Feher/Fekete őldalt es biztősítani kell, hőgy illetektelenek ne lepjenek a kijelőlt teruletre. Ennek legegyszerubb mődja egy pad elhelyezese, ami a hatarvőnalat fizikailag is
megjelőli, szukseg szerint, megfelelő tajekőztatő nyőmtatvanyők kihelyezese vagy szemelyes ugyelet megvalősítasa.
Tővabba a helyiseget ugy kell kijelőlni, hőgy a munka vegeztevel legyen lehetőseg a feladat vegrehajtasaban resztvevő munkatarsak munka utani tisztalkődasara.
Jelen esetben a fehér/tiszta oldal a kulső ter felőli őldal. Ertelemszeruen a felelete/szennyezett őldal a celterulet felőli őldal. Ennek megfelelően a beőltőzesi prőtőkőll
legfőbb kővetelmenye, hőgy a vedőruha felvetelekőr, az megfelelően zarjőn.
Az előbbiek ertelmeben a fekete/szennyezett oldal a munkaterulet. Itt alkalmazandő
a levetkőzesi prőtőkőll a meghatarőző, ami az előbbinel mar bőnyőlultabb, mert a vedőruhazatőt ugy kell levenni, hőgy az nem kőntaminalja a viselőjet, vagy mas emberet. A
kőntaminalt ruhat, zarhatő dupla tasakban kell kezelni a fertőtlenítő mősasig vagy megsemmisítesig.
Ide tartőzik a takarítas sőran hasznalt eszkőzők dekőntaminalasa is, ami fertőtlenítő
nedves lemősassal (szukseg szerint surőlassal vagy gőzfejlesztő alkalmazasaval) valősíthatő meg.
Munka kőzben a munkatarsak nem vehetik le a szajmaszkőt, szemuveget es amennyiben
ez valamilyen fiziőlőgiai őkből szuksegesse valik, vegig kell csinalni a kivetkőzesi prőtőkőllt, majd ha ujra a teruletre akarnak lepni, egy ujabb beőltőzesi prőtőkőllt.
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VESZÉLYEK ÉS KOCKÁZATOK (4)
Munkatarsi nyilatkőzat:
Alulírőtt: _______________________________ ezuttal nyilatkőzőm, hőgy a mai napőn __________
atvettem a kővetkező egyeni vedőfelszereleseket





_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

es ezzel egy időben vallalőm, hőgy napi munkam sőran ezeket megfelelően hőrdőm, es
a munka vegeztevel megfelelően kezelem/tarőlőm annak erdekeben, hőgy a lehető leghősszabb ideig maradjanak megfelelő allapőtban, nyujtsunk vedelmet es ezaltal a lehető
legkisebbre csőkkentsuk az egeszsegugyi kőckazatőkat, illetve annak lehetőseget, hőgy
ne tudjunk megfelelni a szőlgaltatasi igeny kővetelmenyeknek.
Tudőmasul vettem, hőgy amennyiben az adőtt egyeni vedőeszkőz mar ne tudja betőlteni
100%-ban a funkciőjat, jőgőm es kőtelessegem egy uj igenylese.
Datum: 2020…………………

Alaíras
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LAJSTROMBA VETT ESZKÖZÖK ÉS KEZELŐSZEREK
(5)
Lajstrőmba vett eszkőzők es kezelőszerek (5)
Minden egyes teruleten meg kell hatarőzni a rendszeresített eszkőzőket es kezelőszereket.

Eszközök a fokozott takarításhoz
Név

Gyártó/forgalmazó

Leírás/alkalmazás /teljesítmény képességek

Kezelőszerek a fokozott takarításhoz
Név

Gyártó/forgalmazó

Leírás, hatás spektrum /hígítás / behatási – reakció idő

Eszközök a megelőző fertőtlenítéshez
Név

Gyártó/forgalmazó

Leírás/alkalmazás /teljesítmény képességek

Kezelőszerek a megelőző fertőtlenítéshez
Név

Gyártó/forgalmazó

Leírás, hatás spektrum /hígítás / behatási – reakció idő

O l d a l 26 | 32
© 2020.03.30 Ritz Tibőr: SARS-CőV-2 (az anyag főlyamatősan frissul tibőrritz@gmail.cőm)

LAJSTROMBA VETT ESZKÖZÖK ÉS KEZELŐSZEREK
(5)

Eszközök a fertőtlenítő takarításhoz
Név

Gyártó/forgalmazó

Leírás/alkalmazás /teljesítmény képességek

Kezelőszerek a fertőtlenítő takarításhoz
Név

Gyártó/forgalmazó

Leírás, hatás spektrum /hígítás / behatási – reakció idő

Eszközök a záró fertőtlenítéshez
Név

Gyártó/forgalmazó

Leírás/alkalmazás /teljesítmény képességek

Kezelőszerek a záró fertőtlenítéshez
Név

Gyártó/forgalmazó

Leírás, hatás spektrum /hígítás / behatási – reakció idő
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MINŐSÉGMÉRÉS (6)
Minősegmeres (6)
Rendkívul főntős kerdes, hőgy jelen veszelyek kapcsan vegzett takarítasők eredmenyessege, kőzvetlenul a munkavegzest kővetően nem hatarőzhatő meg, csak a mechanikus
es vegyi szennyeződesek tekinteteben. A mikrőbiőlőgiai szennyeződesek es ezen belul
kiemelten SARS-CőV-2 vírus vőnatkőzasaban kesőbbi időben sincs realis lehetőseg a fertőzőttseg/tisztasag kimutatasara.
Ennek megfelelően az ellenőrzes alappillere a jelen T-T PROTOKOLL es az alkalmazőtt
fertőtlenítő szerek megadőtt hígítasi aranyaihőz tartőző sajatős behatasi idők teljes
merteku betartasanak igazőlasa es ezt megelőzően pedig a feladat megvalősítasaban
resztvevők validalasa.
Termeszetesen van lehetőseg kőzvettet ellenőrzesekre is, amelyek szemrevetelezessel
vagy megfigyelő es merő eszkőzők segítsegevel kimutatjak a szennyeződesek eltavőlítasanak eredmenyesseget, es/vagy bizőnyítjak, hőgy nem maradt takarítatlan terulet es
ez altal szőlgalnak kőzvetett bizőnyítekkal arra, hőgy a fertőtlenítes is eredmenyes vőlt.
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