DEZINFEKCIA POVRCHOV, PLÔCH
A PREDMETOV
PRENOS OCHORENIA COVID-19
priamym prenosom z človeka na človeka vzdušnou cestou kvapôčkovou infekciou (kýchaním, kašľaním, hovorením)
kvapkami sekrétu dýchacích ciest, ktoré sú nosičom vírusu (dolet do 1 – 2 m), po vyschnutí sa vírus môže šíriť
rozvíreným prachom,
nepriamym prenosom – predmetmi kontaminovanými respiračným sekrétom (napr. podávaním rúk, predmetmi bežného
používania) cez sliznice (oči, ústa, nos) rukami a predmetmi.

SCHOPNOSŤ PREŽÍVANIA VÍRUSU NA POVRCHOCH

VZDUCH
V INTERIÉRI

MEĎ

KARTÓN

PLAST

OCEĽ

Zdroj: Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR

ZÁSADY SPRÁVNEJ DEZINFEKCIE
1

Výber vhodného dezinfekčného prostriedku s virucídnym účinkom, s obsahom chlóru a alkoholu napr. SAVO,
CHLORAMIN T, SANYTOL a iné dostupné na trhu. Prípadne dezinfekčné prostriedky s čistiacim účinkom.

2

Možný spôsob aplikácie dezinfekcie je postrekom alebo poterom navlhčenou utierkou.

3

Správna koncentrácia dezinfekčného prostriedku.
Niektoré dezinfekčné prostriedky sa používajú koncentrované a sú určené na priame použitie. Dezinfekčné prostriedky
určené na použitie v nižšej koncentrácii je potrebné riediť. Presný postup prípravy je uvedený v návodoch na jeho
použitie (napr. v pomere 1 diel sava a 9 dielov vody).

4

Dezinfekčné prostriedky sa pripravujú denne čerstvé (starnutím rýchlo klesá ich účinnosť).

5

Dodržanie potrebnej doby pôsobenia dezinfekčného prostriedku. Plochy sa nechajú zaschnúť, neoplachujú sa.

6

Dezinfekciu vykonávať minimálne raz denne. Frekvenciu vykonávania dezinfekcie odporúčame zvýšiť v závislosti
od druhu prevádzky, pohybu osôb na pracovisku. Dezinfekciu dotykových plôch odporúčame vykonávať taktiež
vo zvýšenej frekvencii.

ČO DEZINFIKOVAŤ
Povrchy, plochy a predmety podľa druhu prevádzky, so zameraním na tzv. dotykové povrchy (tie, ktorých sa zamestnanci
dotýkajú), ako sú kľučky, vypínače, madlá, ovládače výťahov, telefóny, vodovodné batérie, tlačidlá, klávesnice, myši a pod.

OCHRANA ZAMESTNANCOV, KTORÍ VYKONÁVAJÚ DEZINFEKCIU
Pri príprave (riedení) a použití dezinfekčného prípravku je potrebné používať predpísané osobné ochranné pracovné
prostriedky podľa ustanovení uvedených v návode na použitie, resp. v kartách bezpečnostných údajov prípravkov
(napr. ochranné okuliare, rukavice a iné.)

www.procare.sk/pzs

