Pokyny pro čištění a dezinfekci pracovních oblastí
Pracovní oblasti, které nemají zaměstnance s podezřením na onemocnění COVID-19
• Čištění pracovních oblastí je dobrovolné a společnost CoorsTek ho nevyžaduje
• Není nutná žádná další dezinfekce nad rámec běžného čištění
• Poskytněte dezinfekční ubrousky a nitrilové rukavice každému oddělení, aby zaměstnanci mohli provádět čištění
svých pracovních stanovišť, pokud se tak rozhodnou
o Přijatelné jsou také aerosolové dezinfekční prostředky*
• Dezinfekčními ubrousky čistěte povrchy, na které lidé často sahají, jako jsou kliky dveří a pracovní desky.
Pracovní oblasti, které mají zaměstnance s podezřením na onemocnění COVID-19 nebo u kterých bylo potvrzeno
• Pokud jsou zaměstnanci ochotni provádět dezinfekční úkony, postupujte podle níže uvedeného protokolu pro
OOP a dezinfekci
• Pokud zaměstnanci nejsou ochotni provádět dezinfekční úkony, mají závody povinnost určit dodavatele, kteří
budou tyto dezinfekční úkony provádět
• Před čištěním příslušné oblasti na 2–3 hodiny uzavřete
• Před zahájením práce zvažte provedení Vyhodnocení obezřetnosti při úkonu s vysokým bezpečnostním rizikem
• Používejte čisticí prostředek, o kterém je známo, že je účinný proti COVID-19
• Postupujte podle pokynů výrobce pro použití čisticích prostředků (některé mohou vyžadovat určitou dobu
ponoření)
• Dezinfikujte oblasti, v nichž se pohybovali zaměstnanci
o Pracovní oblast
▪ Ovládací panely, pracovní plochy atd.
o Společné prostory (kantýna/jídelna)
o Koupelny
o Kancelářské prostory
o Kliky dveří
*

Na ovládací prvky strojů, jako jsou tlačítka a klávesnice, nepoužívejte příliš velké množství aerosolových dezinfekčních
prostředků, aby kapky tekutiny nemohly vniknout do ovládacích panelů a zkratovat elektrické součásti. Postupujte podle
doporučení výrobce ohledně typů povrchů, na kterých mohou být tyto materiály použity. Aerosolové dezinfekční
prostředky mohou poškodit vybavení a obrazovky počítačů nebo způsobit kluzkost povrchu podlah.
Osobní ochranné prostředky (OOP) pro dezinfekci pracovních oblastí
• Zaměstnanci by měli při všech úkonech během procesu čištění včetně manipulace s odpadky používat
jednorázové rukavice a pláště Tyvek.
o Nitrilové rukavice (nebo rukavice, které jsou kompatibilní s používaným čisticím prostředkem)
o Jednorázový laboratorní plášť Tyvek (nebo jeho ekvivalent)
o Podle používaných čisticích/dezinfekčních přípravků a podle toho, zda existuje nebezpečí rozstřiku, může
být nutné použít další OOP (například obličejové štíty).
o Rukavice a Tyvek/pláště musí být pečlivě zlikvidovány, aby nedošlo ke kontaminaci uživatele a jeho okolí:
1. Svlékněte Tyvek
2. Svlékněte rukavice
3. Po svléknutí rukavic si umyjte ruce
a. Myjte si ruce mýdlem a vodou po dobu nejméně 20 sekund
b. Můžete použít dezinfekční prostředek na ruce na bázi alkoholu, který obsahuje 60 – 95
% alkoholu
o Porušení OOP (např. roztržení rukavic) nebo jakoukoliv potenciální expozici hlaste svému nadřízenému.
• Při čištění dodržujte obvyklé preventivní činnosti:
o Vyvarujte se dotyku očí, nosu nebo úst neumytýma rukama.

Čištění neporézních (tvrdých) povrchů
• Pokud jsou povrchy špinavé, je třeba je před dezinfikováním očistit čisticím prostředkem nebo mýdlem a vodou.
• Používejte produkty, které jsou schváleny EPA proti COVID-19
o Postupujte podle pokynů výrobce pro aplikaci a použití dezinfekčního prostředku
o Alternativně mohou být použity zředěné domácí bělicí roztoky bělidla nebo alkoholové roztoky s
obsahem alkoholu alespoň 70 %
▪ Postupujte podle pokynů výrobce pro aplikaci a řádné větrání.
Čištění porézních (měkkých) povrchů
• U měkkých (porézních) povrchů, jako jsou kobercové podlahy, koberce a závěsy, odstraňte viditelné znečištění,
pokud je přítomné, a očistěte je pomocí vhodných čisticích prostředků určených pro použití na těchto površích.
Po čištění:
o Pokud lze předměty prát, vyperte je v souladu s pokyny výrobce s použitím nejteplejšího vhodného
nastavení vody pro dané předměty, poté předměty zcela vysušte.
Povlečení, oděvy a další předměty, které je možné vyprat
• Špinavým prádlem netřepte; minimalizuje se tak možnost šíření viru vzduchem.
• Vyperte předměty odpovídajícím způsobem v souladu s pokyny výrobce. Pokud je to možné, vyperte předměty s
použitím nejteplejšího vhodného nastavení vody pro dané předměty a předměty zcela vysušte. Špinavé prádlo,
které bylo v kontaktu s nemocnou osobou, lze prát s předměty jiných osob.
• Koše na prádlo nebo vozíky na přepravu prádla očistěte a dezinfikujte podle výše uvedených pokynů pro tvrdé
nebo měkké povrchy.

