בריאות ובטיחות תעסוקתית -ניקיון
קוביד 19-מתפשט באמצעות טיפות ממערכת הנשימה כאשר אדם הנגוע בנגיף משתעל או מתעטש.
אדם יכול להידבק בנגיף על ידי נגיעה במשטח או בחפץ שהנגיף נמצא עליו והוא נחשף כשאז הוא נוגע
בפה ,באף או בעיניים שלו.
חייבים לנקות מקומות עבודה לפחות פעם ביום .מספיק לנקות עם חומרי ניקוי ומים.
עליך:
•

לגרום לכך שלא יגעו במשטחים :תלה שלטים ועודד את עובדיך שלא לגעת במשטחים וכן
הגן עליהם בכך שתזכיר ללקוחות לעשות כך גם הם

•

להקטין את מספר נקודות המגע שהעובדים עלולים לגעת בהם

•

לספק מתקנים לרחיצת ידיים או לחיטוי ידיים בכניסה וביציאה במידת האפשר.

כיצד לנקות ולחטא
לפני שמחטאים את המשטח ,חשוב לנקות אותו לפני כן .לכלוך וזוהמה על פני השטח יכולים להפחית את
היכולת של חומרי החיטוי להרוג את החיידקים.
עליך לספק לעובדיך מוצרי ניקוי וחיטוי מתאימים וציוד הגנה אישית ,ולוודא שהם עברו הכשרה על האופן
בו יש להשתמש בהם.

מהו ההבדל בין ניקוי וחיטוי?
ניקוי הכוונה להסיר חיידקים (בקטריה ונגיפים) ,לכלוך וזוהמה בצורה פיזית ,באמצעות חומרי ניקוי
ותמיסת מים.
חיטוי הכוונה שימוש בחומרים כימיים להרוג חיידקים על משטחים .יש צורך בחומרי חיטוי רק אם
המשטח נגוע בנגיף.

אילו אזורים יש לנקות ואילו לחטא ,ובאיזו תדירות?
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כל מש טח שנוגעים בו בתדירות גבוהה יש לנקות בקביעות ,כגון ידיות של דלתות ,דלפקים ,טלפונים,
מכשירי כספומט ושירותים כגון בתי שימוש.
משטחים שנראים מלוכלכים ,או שנשפך עליהם חומר מסויים ,יש לנקות בהקדם האפשרי.
יש צורך לחטא אם יודעים בוודאות או חושדים שישנו מקרה של קוביד 19-במקום העבודה .אם ישנה
תנועה רבה של אנשים הנכנסים למקום העבודה שלך מדי יום ,מומלץ גם לחטא בקביעות.

מה קורה אם ישנו מקרה של קוביד 19-במקום העבודה שלי?
אם יש לך מקרה של קוביד 19-במקום העבודה שלך ,רשויות הבריאות במדינה או בטריטוריה שלך
ידריכו אותך כיצד עליך לפעול .ציית להוראות שלהם.
תידרש לנקות ולחטא את מקום העבודה שלך ביסודיות לפני שאנשים יוכלו לחזור אליו.

מה לגבי רכושם הפרטי של העובדים?
עליך לומר לעובדים שלך שעליהם לנקות ,בעזרת מגבוני חיטוי את החפצים האישיים שלהם בהם הם
משתמשים במקום העבודה ,כמו לדוגמה משקפיים וטלפונים ,בעזרת מגבוני חיטוי.

אם לא ניתן למצוא חומרי חיטוי בחנויות ,האם אני יכול להכין חומר חיטוי בעצמי?
חומרי חיטוי הנמכרים בחנויות עומדים בתקנים שהעמידה הממשלה ,לכן אתה יודע שהם יעילים .אך,
אתה יכול להכין תמיסת חיטוי מאקונומיקה ומים .שים לב לטפל בחומרים הכימיים בזהירות כי הם עלולים
להיות מסוכנים.

מה על העובדים שלי ללבוש כשהם עוסקים בניקיון?
במרבית המצבים ,אין עובדיך נדרשים ללבוש לבוש מגן כדי לנקות את מקום העבודה שלך .כנקודת
התחלה:
•

כפפות הם המינימום הנדרש

•

יש לכסות את הפנים עם מסיכות מנתחים אם עוסקים בניקיון של אזור שבו שהה אדם
שנחשף לנגיף או החשוד שנחשף לנגיף וישנו חשש שהוא חולה בקוביד19-

•

חלוקים וחליפות חד פעמיות באם יש צורך

•

עליך לספק לעובדיך ציוד הגנה אישי ולהכשיר אותם כיצד להשתמש בציוד באופן בטיחותי.

האם מוצרים אנטיבקטריאלים הורגים את הקוביד?19-
מוצרים אנטיבקטריאלים מיועדים להרוג בקטריות .אך ,קוביד 19-נגרם על ידי נגיף ולא על ידי בקטריה,
כך שאין צורך במוצרים אנטיבקטריאלים.
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לשטיפת ידיים מים וסבון רגילים הם יעילים.

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים על קוביד 19-ועל בריאות ובטיחות בעבודה ,בקרו באתר האינטרנט של ״ סֵ יף ו ְֵורק
אֹוס ְט ֵר ְליָה ״ בטיחות במקומות עבודה
ְ
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