
 

A felületek tisztítása az érintkező fertőzések ellen 

A felületek tisztítása nemcsak az esztétikát szolgálja, vagyis a látható szennyeződéseket eltávolítja, 
hanem elsősorban a higiéniát és a biztonságot. Például megakadályozzuk a betegségek terjedését. Ez 
különösen fontos a közintézményekben, de például az irodákban is - ahol az emberek rendszeresen 
találkoznak. 

Higiénikus tisztítás módszerei 

A szennyeződések eltávolítása, valamint az érintkezési fertőzések megelőzése érdekében különösen 
fontos a rendszeres felülettisztítás. A felhasználó védelme érdekében mindig figyeljen az egyéni 
védőeszközökre és viseljen kesztyűt. 

A felülettisztítás fontos pontja, hogy a tisztító textíliákat elég gyakran dobják el, azaz cserélik, és nem 
merítik újra a tisztítófolyadékba. Ez megakadályozza a flotta szennyeződését. Különböző módszerek 
vannak a higiénikus tisztítás elvégzésére. Alapvetően előkészített kendőkkel és moppokkal dolgozhat. A 
tisztítás színelméletét szigorúan be kell tartani a baktériumok terjedésének elkerülése érdekében. 

A ruhaváltó módszer - jobb minőség és termelékenység 

Annak elkerülése érdekében, hogy a tisztítóterületen - például az 
egyik WC-ről a másikra - átterjedjenek a baktériumok, a felület 
tisztításakor minden új, megtisztítandó tárgyhoz törlőkendőt kell 
cserélni. Ez akkor is releváns, ha különféle helyiségeket takarítanak 
meg - akár irodákban, akár kórházakban. Minden helyiséget friss 
ruhával kell megtisztítani, hogy elkerüljük az átvitelt. 

 



 

A 16 oldalú ruhahajtási módszer 

A felület tisztításának higiénikus megközelítéséhez a 
ruhahajtogatási módszer, amely eredetileg az egészségügyi 
ágazat tisztításából származik, a használatra kész 
tisztítószerekkel kombinálva ajánlott. Kiemelés: a tisztítókendő 
négyszer felhajtva van, így összesen 16 oldal készül. Most 
minden felületen egy friss, mosószerrel nedvesített oldallal. Ha 
már használta a ruha mindkét oldalát, dobja le és cserélje le egy 
újra. 

Négy színű rendszer 

Van egy szín rendszer a biztonságos és higiénikus tisztításhoz. Minden megtisztítandó területnek meg 
van a saját, könnyen megkülönböztethető színe: piros, zöld, kék és sárga. 

Piros: WC-vel, piszoárral és a burkolólapokkal a 
környéken. 

Sárga: egészségügyi helyiségekhez, például mosdókhoz, 
csempéhez, polcokhoz, szerelvényekhez, tükrökhöz, 
zuhanykabinokhoz és kádokhoz. 

Kék: bútorok, például íróasztalok, szekrények, székek, 
polcok, radiátorok, ajtók stb. 

Zöld: speciális területek, pl. B. Tisztítás és fertőtlenítés az 
ápolási területen (ápolóágyak), műtőben vagy konyhában. 

 
 
Ez megakadályozza, hogy egy korábban a WC-k tisztításához használt ruhát az íróasztal leporolására és 
a baktériumok ilyen módon történő továbbítására használják. A vödrök, kendők és tisztítószivacsok a 
megfelelő színekben kaphatók. 

 

 
 
 
 

A fenti anyag a Kärcher által összeállított információk alapján készült és informatív jellegű. Nem helyettesíti a mindenkori legfrissebb 

koronavírus 19-el kapcsolatos hivatalos orvosi vagy ÁNTSZ ajánlásokat. 
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