Bezpieczeństwo i higiena pracy – czyszczenie
COVID-19 rozprzestrzenia się poprzez kropelki wydostające się z układu oddechowego,
gdy zarażona osoba kaszle lub kicha. Zakazić się można, dotykając zanieczyszczonych
wirusem powierzchni lub przedmiotów, a potem dotykając swoich ust, nosa lub oczu.
Sprzątanie w zakładach pracy musi być przeprowadzane przynajmniej raz dziennie.
Czyszczenie wodą z dodatkiem detergentu jest wystarczające.
Powinieneś:
▪
▪
▪

unikać dotykania powierzchni. Rozmieść znaki na ten temat i zachęcaj
pracowników do przypominania o tym klientom
zredukować liczbę punktów dotykowych
jeśli to możliwe, zapewnić pracownikom stanowiska do mycia rąk lub środki
dezynfekcyjne do rąk przy wejściach i wyjściach z zakładu.

Jak czyścić i dezynfekować?
Przed zdezynfekowaniem powierzchni należy ją najpierw oczyścić. Kurz i brud mogą
osłabić zdolność środka dezynfekcyjnego do niszczenia zarazków.
Należy udostępnić pracownikom odpowiednie środki czyszczące i dezynfekcyjne, jak
również środki ochrony osobistej, oraz upewnić się, że zostali oni przeszkoleni w ich
stosowaniu.

Na czym polega różnica pomiędzy czyszczeniem a dezynfekcją?
Czyszczenie to fizyczne usuwanie zarazków (bakterii i wirusów), kurzu i brudu z
powierzchni za pomocą wodnego roztworu detergentu.
Dezynfekcja to chemiczna dezaktywacja zarazków na powierzchniach. Środki
dezynfekcyjne są zwykle potrzebne tylko wtedy, gdy powierzchnia została skażona
wirusami.
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W jakich miejscach należy przeprowadzać czyszczenie i
dezynfekcję?
Trzeba regularnie czyścić wszystkie powierzchnie, które są często dotykane, np. klamki,
kontuary, telefony, urządzenia płatności EFTPOS oraz urządzenia sanitarne, takie jak
toalety.
Powierzchnie w widoczny sposób zabrudzone lub na których coś się rozlało, należy
wyczyścić bezzwłocznie.
Jeśli w zakładzie pracy pojawił się potwierdzony lub przypuszczalny przypadek COVID19, należy przeprowadzać dezynfekcję. Jeśli do zakładu pracy każdego dnia przychodzi
wiele osób, również zalecana jest regularna dezynfekcja.

Co robić, gdy w zakładzie pojawi się przypadek COVID-19?
Jeśli w twoim zakładzie pracy pojawił się przypadek COVID-19, stanowy lub terytorialny
urząd zdrowia poradzi ci, co masz robić. Stosuj się do ich instrukcji.
Zanim ludzie będą mogli powrócić do zakładu, będzie on musiał być poddany
dokładnemu czyszczeniu i dezynfekcji.

A co dzieje się z rzeczami osobistymi pracowników?
Powinieneś wymagać od pracowników, aby za pomocą chusteczek do dezynfekcji
regularnie czyścili przedmioty osobiste używane w pracy, takie jak okulary czy telefony
komórkowe.

Jeśli wszystko zostało wyprzedane, czy mogę sporządzić swój
własny środek dezynfekcyjny?
Środki kupione w sklepie spełniają wymagania standardów rządowych, więc wiadomo
jest, że działają. Można jednakże sporządzić roztwór dezynfekcyjny z wody i wybielacza.
Bądź ostrożny z chemikaliami, mogą być one niebezpieczne.

W co powinien być ubrany personel sprzątający?
W większości przypadków nie jest konieczne, aby personel sprzątający nosił przy
sprzątaniu zakładu ubrania ochronne. Na początek:
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▪
▪

▪
▪

rękawice ochronne to wymaganie minimalne
maski chirurgiczne należy nosić przy czyszczeniu pomieszczeń, gdzie mógł
przebywać potwierdzony lub przypuszczalny przypadek zakażenia wirusem
COVID-19
fartuchy i kombinezony jednorazowe nie są wymagane
pracownikom należy udostępnić odpowiednie środki ochrony osobistej oraz
przeszkolić w ich bezpiecznym stosowaniu.

Czy środek przeciwbakteryjny zabije wirusy COVID-19?
Środki przeciwbakteryjne przeznaczone są do niszczenia bakterii. Natomiast COVID-19
wywoływany jest przez wirusa, a nie przez bakterię. Stosowanie produktów
przeciwbakteryjnych jest zbędne.
Regularne mycie ciepłą wodą z mydłem jest skuteczne dla oczyszczenia rąk.

Dalsze informacje
Po dalsze informacje na temat wirusa COVID-19 oraz bezpieczeństwa i higieny pracy
odwiedź witrynę Safe Work Australia.
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