
SARS-CoV-2 (Koronawirus i choroba COVID-19) 
Przewodnik dotyczący eliminacji patogenu oraz sposobu 
przywracania obiektów do użytku po epidemii.
Obejmuje szkoły, kina, biblioteki, urzędy, banki, hale sportowe, siłownie, kościoły, sale konferencyjne 
i miejsca publiczne, których działalność została wstrzymana.
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Kilka słów o Diversey
Naszym celem jest ochrona i opieka nad ludźmi każdego dnia. Diversey jest i zawsze będzie firmą pionierską, stale dbającą
o korzyści dla klienta. Nieustannie dostarczamy rewolucyjne technologie czyszczenia i higieny, dzięki którym cieszymy się
pełnym zaufaniem naszych klientów we wszystkich sektorach globalnych. Obejmują one, oprócz zakładów przetwórstwa 
spożywczego, opiekę zdrowotną, hotelarstwo, sprzedaż detaliczną i obsługę gastronomiczną.
Dostarczamy produkty, systemy i usługi w zakresie sprzątania, mycia i konserwacji. Oferujemy kompleksowe portfolio środków 
chemicznych, maszyn i doradztwa w zakresie zrównoważonego rozwoju.  
Dzięki ponad 95-letniemu doświadczeniu chronimy naszych klientów i ich firmy, przyczyniając się do poprawy wydajności, 
zmniejszenia ryzyka, niższych całkowitych kosztów operacyjnych i ochrony marki.
Wszystko co robimy, opiera się na domniemanym przekonaniu, że czyszczenie i higiena są niezbędne do życia i to, co oferujemy 
jest bardzo istotne w realizacji tego celu. 

Broszura
Niniejsza broszura zawiera przegląd możliwości Diversey w zakresie zapewniania narzędzi do właściwego czyszczenia, takich jak: 
preparaty chemiczne, maszyn TASKI, akcesoria a także szkolenia.

Broszura zawiera krótkie podsumowanie właściwości SARS-CoV-2 (koronawirusa), środków ochrony osobistej oraz wskazań 
dotyczących bezpieczeństwa zespołów sprzątających.

Ponadto zawiera:

• Ogólne wytyczne dotyczące ŚOO w warunkach pandemii.

•
 

Wskazania wspierające działania związane z procesem sprzątania i dezynfekcją przy ponownym otwieraniu obiektu, 
jeśli istnieje potencjalne ryzyko: 

•
 

Pomiary skuteczności sprzątania, które należy wykonać w celu ponownego otwarcia obiektu po zamknięciu.
• Krytyczne często dotykane obszary, które należy zdezynfekować przed i podczas otwierania obiektu, jeśli istnieje 

potencjalne ryzyko. 

                    Kiedy Twój świat jest 
            czysty, wszystko układa 
                się tak, jak powinno
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Jesteśmy tutaj by wesprzeć Twój biznes 
Gwarantujemy współpracę, dzięki której stworzymy bezpieczniejsze, czystsze i zdrowsze środowisko na całym obiekcie; niezależnie czy to 
restauracja,  stołówka  szkolna, łazienka ogólnodostępna, kuchnia, pokój gościnny, basen, recepcja, lobby, klatka schodowa, pralnia, biuro, 
sala konferencyjna czy strefa handlowa. Nasze rozwiązania i programy zostały zaprojektowane tak by podnieść jakoś usług, bezpieczeństwa 
i opieki dla użytkowników. Nasze rozwiązania integrują produkty, procesy, szkolenia i systemy pomiarowe w celu zmniejszenia całkowitych 
kosztów, stopnia ryzyka oraz  poprawy wyników.

Unikalne systemy Najlepsze maszyny 
        czyszczące

 Akcesoria TASKI  Szkolenia & wsparcie 
        merytoryczne 

 

Obszerna gama produktów Maszyny szorująco-zbireające  
TASKI: rodzina swingo 

 Maszyny szorująco-zbierające bez 
napędu oraz samojezdne, dla wszy-
  stkich sektorów i aplikacji. Zape-
wniają wyjątkowe wyniki czyszcze-
 nia. Podłogi są higienicznie czyste 
   i bezpieczne. Idealne do użycia 
               z padami Twister. 

Ściereczki z mikrowłókna 
                   i mopy

Szkolenia

Jakość produktów & 
certyfikaty ECO

 

OdkurzaczeTASKI: 
      rodzina AERO 

Jednorazowe ściereczki
 i mopy z mikrowłókna 

Instrukcje obrazkowe
          - procedury
Dostarczamy dokumentację, 

w formie planów higieny aby zapewnić 
prawidłowe procedury czyszczenia. 
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Mop the floor with the 
leading edge of the mop 
starting at the furthest 
point from the exit, 
following a figure of 8 
motion.  For tough stains 
apply extra pressure to 
mop head using the ball 
of your foot.

Golden Rules

1. Always dispose the soiled mops 
and replace them with clean 
ones after each room.

2. Always start from the cleanest 
area before moving on to a more 
dirty area.

1
Take the Versa 
bottle and fill up 
to the line with 
clean water.

2
Screw on the bottle 
lid and place the 
solution bottle into 
the holder. Twist 
clockwise to lock the 
bottle in position.  
Pump the black 
plunger in the bottle 
lid several times.

3

6

Take the mop and 
place it underneath 
the Versa mop 
frame (logo side 
facing up). 

When mop is 
soiled, remove from 
the mop head by 
stepping on the 2 
edges of the mop.  
With both hands, 
pull the handle 
upwards to release 
the mop.

Press the 
dispensing button 
at the top of the 
mop handle to 
dispense solution 
evenly along the 
entire length of 
the floor tool.

How to Use TASKISUM PRIMED Single Use Microfibre Mops with VersaPlus Spray         
                     Mop Tool

Place the mop head 
sideways across the 
mop and lift off the 
floor. Place in the 
refuse bin.
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Systemy dozujące
Unikalne i opatentowane systemy

zapewniające niezrównane 
bezpieczeństwo, prostotę, wydajność

i kontrolę kosztów.

Szorowarki TASKI :  
rodzina ergodisc 

Gama maszyn jednotarczowych 
od niskiej do ultra wysokiej 

prędkości do wszystkich zastosowań, 
w tym zarówno do doczyszczania

jak i codziennej pielęgnacji. 
Idealne do użycia z padami Twister.

Twister
Diamentowe pady Twister przezna-
czone do codziennego czyszczenia 
podłóg. Idealne do użycia z maszy-

nami i szkorowarkami  TASKI. 

Niezrównana wiedza
na temat czyszczenia

Zarządzaj swoim programem 
czyszczenia z większą spójnością, 
większą zgodnością i mniejszym 
ryzykiem, aby zwiększyć zadowo-

lenie klientów. Nasi eksperci mogą 
Ci pomóc.

   

Innowacyjne, oszczędne
i zrównoważone rozwiązania 

w postaci systemów dozujących
produkty do sprzątania wszystkich

obszarów.

Zaprojektowane w celu zapewnienia 
doskonałych rezultatów czyszczenia 
 i obniżenia  kosztów operacyjnych. 

Maszyny TASKI zużywają mniej wody, 
produktów chemicznych i energii.

Są bardzo trwałe. 

Stacje robocze i akcesoria TASKI 
zwiększają wygodę i wydajność 
pracowników. Narzędzia do czy- 

szczenia są niezbędnymi składnikami 
całego rozwiązania w celu zwiększenia 

wydajności czyszczenia, poziomu 
jakości i wydajności.

Kompleksowe procedury czyszczenia
 i pomoce szkoleniowe dla personelu,
 z których można skorzystać podczas 

wstępnego szkolenia w nowych 
   lokalizacjach, szkoleń nowych praco-
wników, oraz szkoleń przypominająych. 

 

Każda innowacja musi podlegać
zasadom zrównoważonego rozwoju 
każda z nich musi być coraz i wyższej 
jakości . Dokładamy wszelkich starań, 

aby uzyskać niezależne certyfikaty 
ekologiczne dla jak największej liczby 

naszych produktów i fabryk.

Szeroka gama odkurzaczy z technolo-  
gią baterii litowych dla wszystkich se-

ktorów i zastosowań.  Zaprojektowane 
w celu poprawy jakości powietrza 

w pomieszczeniu, zmniejszenia hałasu 
i obniżenia  kosztów energii .

Wysokiej jakości jednorazowe
mikrowłókno.  

 

Pomagamy Twoim pracownikom 
   osiągnąć najwyższe standardy 
   w zakresie utrzymania czystości 
dzięki naszym szkoleniom (online).

Gama wysokiej jakości ściereczek
i mopów z mikrowłókna.

      

   Gama produktów, która
pokryje wszystkie aplikacje. 
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Symptomy 

Większość osób zarażonych ostrymi ciężkimi chorobami układu oddechowego, takimi jak ciężkie wirusowe zapalenie płuc, 
SARS-CoV, MERS-CoV, często mają poważne problemy z oddychaniem oraz pojawiają się u nich gorączka, kaszel i duszności.

Zalecenia w czasie epidemii
W obszarach, na których panuje epidemia oraz obszarach, gdzie stwierdzono lub podejrzewa się występowanie przypadków 
choroby, zaleca się częste mycie rąk mydłem i wodą lub środkiem do higieny rąk na bazie alkoholu. Profilaktyczną  higienę 
rąk powinni stosować wszyscy niezależnie od tego, czy mają objawy choroby czy nie. Maski powinny stosować osoby, które 
mogą być zakażone lub osoby opiekujące się chorym. Zalecenia dotyczące stosowania masek przez ogół społeczeństwa różnią 
się w zależności od kraju, zalecamy postępowanie zgodnie z zaleceniami krajowymi lub zaleceniami WHO lub ECDC.
Często dotykane powierzchnie powinny być prawidłowo myte i dezynfekowane. Ponadto osoby z objawami choroby układu 
oddechowego powinny być badane i niedopuszczone do pracy co najmniej 7 dni po wystąpieniu objawów i do 72 godzin po 
ich ustąpieniu. Głównymi objawami COVID-19 są gorączka, problemy z oddychaniem i kaszel. Nie zawsze są one jednak obe-
cne. Do innych częstych objawów, należą: dreszcze, ból mięśni, ból głowy, ból gardła oraz utrata smaku lub zapachu.

 

Drogą kropelkową

Gdy zarażeni ludzie kaszlą, 
       kichają lub mówią

 

Przez dotyk

Skażone przedmioty lub 
        powierzchnie

 

Przenoszenie z osoby 
           na osobę 

 

Jak SARS-CoV-2 rozprzestrzenia się między ludźmi

Charakterystyka SARS-CoV-2 (koronawirus)

Czym jest COVID-19?
Ostre zakażenia dróg oddechowych (ARI) są główną przyczyną zachorowalności i umieralności z powodu chorób zakaźnych 
na całym świecie, dotykających zwłaszcza najmłodsze i najstarsze osoby w krajach o niskich i średnich dochodach. Te infekcje, 
zwykle spowodowane przez wirusy lub mieszane infekcje wirusowo-bakteryjne, mogą być bardzo zakaźne i szybko się 
rozprzestrzeniać.

 Sposób rozprzestrzeniania wśród ludzi
Chociaż wiedza na temat sposobów przenoszenia stale ewoluuje, obecnie dostępne dowody wskazują, że głównym sposobem 
przenoszenia większości ostrych chorób układu oddechowego, w tym COVID-19, jest droga kropelkowa, poprzez kropelki 
wydostające się z układu oddechowego podczas kaszlu lub kichania. Przeniesienie zakażenia może również nastąpić poprzez 
kontakt (w tym poprzez skażenie rąk, a następnie samozakażenie) z powierzchniami zanieczyszczonymi kropelkami z układu 
oddechowego zakażonej osoby, które osiadają na powierzchniach i odzieży.
W przypadku wielu chorób obserwuje się przenoszenie zakażenia z zainfekowanych gości na inne osoby i personel. Dlatego, 
podczas epidemii lub pandemii, niektóre z tych obiektów publicznych mogą być zamykane.
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Środki ochrony osobistej

Każda osoba powinna stosować higienę rąk w kluczowych sytuacjach, aby zapobiec przenoszeniu choroby na innych ludzi. 
Te sytuacje to moment natychmiast po przybyciu do pracy, dotknięciu potencjalnie skażonych powierzchni i kontakcie 
z innymi osobami.
•  Należy myć ręce mydłem i wodą. Nic nie zastąpi mycia rąk. Tradycyjne mycie rąk jest bardzo skuteczne w fizycznym 
    usuwaniu brudu i zarazków.
•  Jeżeli nie ma możliwości umycia rąk, lub w uzupełnieniu higieny rąk, należy je dezynfekować środkiem na bazie  alkoholu, co 
    stanowi dodatkowe zabezpieczenie na wypadek, gdyby na rękach ciągle znajdowały się cząsteczki wirusa. 
    Alkohol jest w stanie zabić zarazki na rękach, ale nie może ich oczyścić. Jeśli masz zabrudzone ręce, musisz je dokładnie umyć.

Należy zakrywać nos i usta chusteczką podczas kaszlu lub kichania i wyrzucić chusteczkę do kosza. Po wyrzuceniu zużytej 
chusteczki należy przeprowadzić higienę rąk. Należy unikać dotykania oczu, nosa i ust niemytymi rękami.
•  Należy unikać bliskiego kontaktu z zarażonymi osobami i w razie potrzeby używać osobistej maski ochronnej. 
•  Maski należy wyrzucać po użyciu, nie można dzielić się maską z innymi osobami, a po wyrzuceniu przeprowadzić higienę rąk.
•  Należy wyrzucić jednorazowe ŚOO i przeprowadzić higienę rąk.
•  Natychmiast po użyciu, ŚOO wielokrotnego użytku (np. fartuchy) należy wrzucać do zamykanego worka rozpuszczalnego 
w wodzie przeznaczonego do specjalnego prania higienicznego i przeprowadzić higienę rąk.

Poniższe wytyczne zapewniają bezpieczeństwo osobiste w przypadku wybuchu epidemii. Powinny być przestrzegane przez 
osoby mieszkające na obszarze, na którym istnieje zidentyfikowane bezpośrednie ryzyko. Pomagają również wyeliminować
rozprzestrzenianie się wirusa na poziomie jednostek.

Czyste ręce

Zalecenia dotyczące higieny środowiskowej dla ulepszonej procedury mycia/dezynfekcji:

Instrukcje dla personelu sprzątającego
Higiena rąk - przed zastosowaniem ŚOO należy dokładnie umyć ręce mydłem i wodą lub użyć środka do dezynfekcji rąk na 
bazie alkoholu.

•  Personel sprzątający powinien przestrzegać kontaktowych środków ostrożności, które obejmują noszenie fartucha z długim 
    rękawem i rękawiczek. Maski i ochrona twarzy są potrzebne tylko wtedy, gdy istnieje prawdopodobieństwo kontaktu kropelek 
    płynu z twarzą podczas czyszczenia (jak w przypadku stosowania ulepszonej procedury czyszczenia).
•  W przypadku skażenia ŚOO należy je zdjąć i przeprowadzić higienę rąk oraz założyć świeże ŚOO.

•  Wdrożenie znormalizowanego protokołu dezynfekcji dla często dotykanych powierzchni i stosowanie środków dezynfekują-
    cych posiadających właściwe certyfikaty i deklaracje skuteczności i są bezpieczne dla ludzi i powierzchni.
• Należy sprzątać pomieszczenia czyste, nieskażone przez SARS-CoV-2 (koronawirusa), przed przejściem do obszarów 
   skażonych.
• Należy skoncentrować czyszczenie i dezynfekcję na często dotykanych powierzchniach, takich jak klamki drzwi, poręcze, 
   spłuczki toaletowe, krany przy umywalkach itp.
• Środki ochrony osobistej należy zdejmować tylko w czyszczonych obszarach i nie przenosić ich w inne miejsca. 
   ŚOO wielokrotnego należy zbierać i odkażać przed ponownym użyciem. Jednorazowe ŚOO należy wyrzucić po użyciu.
• Ściereczki wykorzystywane do czyszczenia (jeśli nie są jednorazowe) po użyciu należy umieścić razem z brudną pościelą 
   w workach rozpuszczalnych w wodzie w celu dezynfekcji w specjalnym higienicznym procesie prania zatwierdzonym dla 
   eliminacji SARS-CoV-2.
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Wskazania wspierające ponowne otwarcie obiektu, po zamknięciu z powodu epidemii, 
zarówno w zakresie czyszczenia, jak i dezynfekcji

Więcej informacji o tym, co zrobić, w przypadku podejrzenia wysokiego ryzyka wybuchu epidemii lub stwierdzenia 
u siebie objawów choroby układu oddechowego znajduje się na stronie: www.cdc.gov/DiseasesConditions/

Wytyczne władz lokalnych
Jeśli pandemia rozwija się gwałtownie, władze lokalne mogą podjąć decyzję o zamknięciu niektórych lub wszystkich urzędów 
lub obiektów publicznych/prywatnych, próbując wyeliminować przenoszenie zakażenia. W praktyce oznacza to, że budynki 
te zostaną całkowicie zamknięte na pewien czas, a ludzie powinni zostać w domach.
W tym okresie wirus nie rozprzestrzenia się w takim obiekcie, a wszystkie obszary wilgotne i często dotykane powierzchnie 
są całkowicie suche. Dowody zebrane w czasie epidemii SARS, jak i SARS-CoV-2 powodującego COVID-19, wskazują, że 
w takich warunkach aktywny wirus może przeżyć tylko przez ograniczony czas. Czas przeżycia wirusa w środowisku zależy, 
między innymi, od materiału powierzchni, temperatury i wilgotności. Kilka badań wskazuje, że koronawirus przeżywa na 
różnych materiałach powierzchni od kilku godzin do 5 dni. Po tym czasie staje się nieaktywny.

Ponowne przygotowanie do użytku przed otwarciem
Wytyczne dla SARS, a teraz dla SARS-CoV-2, koncentrują się na zapobieganiu zagrożeniu zanieczyszczenia obszarów obiektu  
aktywnym wirusem oraz zapewnieniu, aby personel i goście mogli bezpiecznie wejść do obiektu i rozpocząć normalną pracę 
lub wypoczynek, tak jak przed pandemią.

Bardzo ważne jest, aby postępować zgodnie z 2-etapową sekwencją działania i zachować właściwą kolejność 2-etapowego 
procesu czyszczenia. Przy stosowaniu 1-etapowego środka czyszczącego, konieczne jest tylko jedno wytarcie powierzchni.
•  Krok 1 - Czyszczenie powierzchni. Czyszczenie należy przeprowadzić jak zwykle, zgodnie z normalnymi procedurami 
    czyszczenia. Należy pamiętać o tym, że personel sprzątający musi być nadal chroniony podczas wykonywania tej pracy, 
    ponieważ nadal może istnieć pewne ryzyko obecności wirusa, jeśli obiekt został zamknięty na krótki okres czasu 
    (tj. poniżej 5 dni).
•  Krok 2 - Dezynfekcja często dotykanych powierzchni. Często dotykane powierzchnie należy oczyścić w celu usunięcia 
     warstwy brudu (krok 1), a następnie zdezynfekować środkiem dezynfekującym, który jest skuteczny przeciwko 
     koronawirusowi. Praktykę tę należy kontynuować po otwarciu, jeżeli ciągle istnieje potencjalne ryzyko.

Ogólne zasady czyszczenia: 
•  Należy zaczynać od najwyżej położonych powierzchni, a kończyć najniższych
•  Należy zaczynać najdalszego punktu pomieszczenia i kierować się w stronę drzwi. 
•  Należy zaczynać od miejsc suchych, a kończyć na mokrych.
•  Należy utrzymywać stały kierunek pracy w pomieszczeniu, np. zgodnie z ruchem wskazówek zegara wokół pomieszczenia, 
    aby żadne obszary nie zostały pominięte. 

Poniższe arkusze zawierają wytyczne dotyczące czyszczenia i dezynfekcji w najczęściej spotykanych obiektach

Leczenie i postępowanie
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Najlepsze praktyki czyszczenia
Jeśli po ponownym otwarciu nadal występują potencjalne zagrożenia, należy zwiększyć częstotliwość czyszczenia. Należy 
nosić rękawiczki i fartuchy z długim rękawem. Maski i ochrona twarzy są potrzebne tylko wtedy, gdy przewiduje się możliwość 
rozprysku. Poziom czyszczenia powinien zależeć od zagrożenia związanego z występującą epidemii:
•  Należy pamiętać o dezynfekcji wszystkich często dotykanych powierzchni w pokojach gości, łazienkach, a także w obszarach 
    ogólnodostępnych.
•  Jeśli to możliwe, należy udostępnić chusteczki dezynfekujące i środek dezynfekujący oparty na alkoholu przy wejściu do holu 
    oraz w miejscach ogólnodostępnych. W placówkach opieki zdrowotnej pacjentów można wyposażyć w maseczki, ale w innych 
    rodzajach obiektów nie są one potrzebne. Niektóre obiekty mogą zdecydować się na ich udostępnienie, ale obecnie nie jest to 
    uwzględnione w zaleceniach dotyczących zdrowia publicznego dla obiektów innych niż placówki opieki zdrowotnej.
•  Należy często czyścić i dezynfekować obszary ogólnodostępne, a także przybory i urządzenia służące do czyszczenia (od kilku 
    razy dziennie do co godzinę w zależności od natężenia ruchu w obiekcie).

Mycie i dezynfekowanie często dotykanych powierzchni we wszystkich obszarach 
ogólnodostępnych
Często dotykane powierzchnie (klamki drzwi, włączniki światła, przyciski windy, krany, poręcze, recepcja, bar, stoliki restauracyjne, 
narożniki schodów, meble w obszarach ogólnodostępnych, wyposażenie siłowni/centrum fitness itp.) powinny być dezynfekowane 
regularnie, oraz dodatkowo w momencie kiedy są wyraźnie zabrudzone, przy użyciu środka dezynfekującego skutecznego przeciwko 
koronawirusowi. Należy udostępnić pracownikom środki dezynfekujące lub chusteczki dezynfekujące.

Mycie i dezynfekcja - dodatkowe zalecenia
Poniższe wytyczne zapewniają bezpieczeństwo osobiste w przypadku wybuchu epidemii. Powinny być przestrzegane przez osoby 
mieszkające na obszarze, na którym istnieje zidentyfikowane bezpośrednie ryzyko. Pomagają również wyeliminować rozprzestrzenianie 
się wirusa na poziomie jednostek.
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Instrukcje dla zespołów sprzątających

Programy czyszczenia i dezynfekcji 
Działanie dla zapewnienia ludziom bezpieczeństwa środowiskowego
Diversey zaleca intensywne i bardzo uważne czyszczenie i dezynfekcję wszystkich obszarów, szczególnie w przypadku 
obecności w nich zarażonych osób przed zamknięciem placówki, oraz szczególnie uważną dezynfekcję często dotykanych 
powierzchni.

Gastronomia Strona

Restauracja, bar, stołówka szkolna, bufet, kantyna 9

Łazienki ogólnodostępna, przebieralnia                                                                                                                                                                10

Kuchnia 11

Obiekty handlowe

Kuchnia 18

Restauracja / bar 19

Łazienki ogólnodostępna, przebieralnia                20

Sklepy 21

Hotelarstwo

Pokoje gości 12

Kuchnia 13

Łazienki ogólnodostępna, przebieralnia                             14

Centrum fitness, basen, prysznic 15

Recepcja, lobby, klatka schodowa 16

Pralnia 17

Obiekty użyteczności publicznej, 

Aula, sala lekcyjna, sala konferencyjna, biuro i biblioteka                                                                                                                                      22

Łazienki ogólnodostępna, przebieralnia              23

Centrum fitness, basen, prysznic 24

Recepcja, lobby, klatka schodowa 25

Hala sportowa 26

Diversey posiada wiedzę na temat różnych najczęściej stosowanych programów ulepszonego czyszczenia, które mogą okazać 
się przydatne. Będą one dostępne w celu wsparcia zespołów sprzątających w uzyskaniu najwyższej skuteczności niezwykle 
ważnych działań związanych z czyszczeniem przed ponownym otwarciem obiektu.
Ulepszone metody czyszczenia oparte są na istniejących metodach czyszczenia, ale z zachowaniem dodatkowego bezpie-
czeństwa higienicznego i zastosowaniem dezynfekcji końcowej w krytycznych obszarach związanych z częstym kontaktem 
dotykowym. Te 8 powszechnych ulepszonych praktyk czyszczenia i dezynfekcji zostało stworzonych w celu wsparcia procesu 
ponownego otwarcia obiektów publicznych.

Strona

Strona

Strona np. urzędy, szkoły, uniwersytety
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Gastronomia: Restauracja, bar, stołówka szkolna, bufet, kantyna

Ściereczki
Suma Lavette

TASKI Versa 
Mop

TASKI swingo 
350 B

Szczotka 
& Ściągaczka

TASKI  
AERO 8

Akcesoria i maszyny

Osłony chroniące Krzesła

Klamki i uchwyty Blaty stołów

Dozowniki (napełnione,
w dobrym stanie, czyste)

 Karty menu

Tace Kasy/Terminale płatnicze

Przyprawniki Ekrany dotykowe

Przełączniki

Punkty krytyczne- dezynfekcja

Ogólne czyszczenie powierzchni:

Przewodnik mycia i dezynfekcji
Instrukcje czyszczenia z dodatkowym etapem dezynfekcji w kluczowych często dotykanych miejscach.

Suma Bar L66
Zastosowanie: Detergent do zmywarek 
dla krótkiego cyklu mycia szklanek
Dozowanie: 0,4-2 ml/ litr wody  

TASKI Sprint Glass
Zastosowanie: Preparat do czyszczenia okien
i wszystkich powierzchni wodoodpornych 
Dozowanie: 100%

Suma Cafe Tabs 2.2 TASKI Jontec 300 / Pur-Eco 
Zastosowanie: Preparat do mycia
podłóg
Dozowanie: 0,25%

Suma Café MilkClean C3.1 Room Care R4
Zastosowanie: Preparat do pielęgnacji
powierzchni drewnianych 
Dozowanie: 100%

TASKI Sprint 200 / Pur- Eco 
Zastosowanie: Preparat do czyszczenia 
wszystkich powierzchni wodoodpornych 
Dozowanie: 1% (butelka ze spryskiwa-
czem)

Suma Bac D10
Zastosowanie: Preparat do mycia 
i dezynfekcji powierzchni kuchennych 
Dozowanie: 1,5% / 5 min
 

Stosowanie: Preparat do czyszczenia 
ekspresów do kawy 
Dozowanie: 1 tabletka

Zastosowanie: Preparat do czyszczenia 
ekspresów do kawy 
Dozowanie: 30 ml/ litr wody

Proszę skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym w celu 
uzyskania informacji o zalecanych środkach dezynfekujących.
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TASKI swingo 
350 B

TASKI 
Interior Mop

Akcesoria i maszyny:

Punkty krytyczne- dezynfekcja
Proszę skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym 
w celu uzyskania informacji o zalecanych środkach dezynfekujących.

Klamki Szafki

Przełączniki Stoliki

Dozowniki (napełnione,
w dobrym stanie, czyste)

 Ławki

Uchwyty łazienkowe,
spłuczki, sterowanie
prysznicem, krany

Kosze na śmieci

Muszla klozetowa,
spłuczka, deska

TASKI MyMicro 
/ TASKISUM

TASKI Ultra   
Mop

Ogólne czyszczenie powierzchni:

TASKI Sprint Glass
Zastosowanie: Preparat do czyszcze-
nia okien i wszystkich powierzchni 
wodoodpornych
Dozowanie: 100%

TASKI Sani Cid / Pur-Eco 
Zastosowanie: Kwasowy preparat 
do czyszczenia łazienek
Dozowanie: 1% (butelka ze 
spryskiwaczem)

TASKI Sprint 200 / Pur-Eco 
Zastosowanie: Preparat do czyszczenia
wszystkich powierzchni wodoodpornych
Dozowanie: 1% (butelka ze 
spryskiwaczem)

DI R7
Zastosowanie:  Mleczko do usuwania 
uporczywych zabrudzeń i plam
Dozowanie: 100%

Soft Care Sensisept  
Zastosowanie: Preparat do mycia 
i dezyfekcji rąk
Dozowanie: 100%

TASKI Sani Clonet
Zastosowanie: Preparat do mycia toalet
Dozowanie: 100%

Ściereczki 

Przewodnik mycia i dezynfekcji
Instrukcje czyszczenia z dodatkowym etapem dezynfekcji w kluczowych często dotykanych miejscach.

Gastronomia: Łazienki ogólnodostępne, przebieralnie
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Suma Nova L6 / Pur-Eco 
Zastosowanie: Preparat do maszynowego 
mycia naczyń
Dozowanie: 0,4-2 ml / litr wody

Akcesoria i maszyny

Klamki Powierzchnie mające 
kontakt z żywnością

Przełączniki Krany

Dozowniki (napełnione,
w dobrym stanie, czyste)

 Akcesoria kuchenne

Powierzchnie mające 
kontakt z żywnością,
wózki

 Ekrany dotykowe

    Ściereczki
Suma Lavette

TASKI Versa 
Mop

TASKI swingo 
455 B

Brushes  
& Squeegee

Suma Rinse A5
Zastosowanie: Preparat do maszyno-
wego płukania naczyń
Dozowanie: 0,3-0,5 ml / litr wody

Ogólne czyszczenie powierzchni:

Przewodnik mycia i dezynfekcji
Instrukcje czyszczenia z dodatkowym etapem dezynfekcji w kluczowych często dotykanych miejscach.

Punkty krytyczne- dezynfekcja
Proszę skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym 
w celu uzyskania informacji o zalecanych środkach dezynfekujących.

Suma Multi D2
Zastosowanie: Preparat do czyszczenia 
wszystkich powierzchni 
Dozowanie: 5 ml / litr wody

TASKI Sprint Glass
Zastosowanie: Preparat do czyszczenia
okien i wszystkich powierzchni
wodoodpornych
Dozowanie: 100%

Suma Bac D10
Zastosowanie: Preparat do mycia 
i dezynfekowania powierzchni  
kuchennych
Dozowanie: 1,5% / 5 min

Suma Grill D9
Zastosowanie: Preparat do mycia
pieców i grilli
Dazowanie: 100%

Suma Star D1
Zastosowanie: Preparat do ręcznego 
mycia naczyń
Dawkowanie: 0,6 ml / litr wody

Soft Care Sensisept  
Zastosowanie: Preparat do mycia
i dezynfekcji rąk
Dozowanie: 100%

Suma Calc D5
Zastosowanie: Preparat do usuwania
kamienia 
Dozowanie: 50 ml / litr wody

Suma Break up D3.5
Zastosowanie: Preparat odtłuszczający
do powierzchni i podłóg
Dazowanie: 10 ml / litr wody

Gastronomia: Kuchnia
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Hotelarstwo: Pokój gościa hotelowego

Klamki Krzesła, fotele 
podłokietniki Wanna

Przełączniki Sterownik do
klimatyzatora

Blaty stołów

Pilot  Mini bar

Telefon Sejf

 Balustrada
balkonowa

Wyłącznik
lampy

Uchwyty łazienkowe,
spłuczki, sterowanie
prysznicem, krany

 

Akcesoria i maszyny

TASKI Ultra 
Mop

TASKI  
AERO 8

TASKI 
Interior Mop

   Ściereczki
TASKI Ultra 

Cloth

Ogólne czyszczenie powierzchni:

Przewodnik mycia i dezynfekcji
Instrukcje czyszczenia z dodatkowym etapem dezynfekcji w kluczowych często dotykanych miejscach.

Punkty krytyczne- dezynfekcja
Proszę skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym 
w celu uzyskania informacji o zalecanych środkach dezynfekujących.

Room Care R1 plus Pur-Eco
Zastosowanie: Preparat  do 
czyszczenia toalet
Dozowanie: 5%-10% 

Room Care R10 plus Pur-Eco
Zastosowanie: Preparat do mycia
podłóg
Dozowanie: 0.4%

Room Care R2 plus 
Zastosowanie: Preparat do mycia
i dezynfekcji powierzchni
Dozowanie: 10%

DI R11 (dostępny wkrótce)
Zastosowanie: Preparat do czyszczenia
fug (usuwanie pleśni)
Dozowanie: 100%

Room Care R3 plus Pur-Eco
Zastosowanie: Preparat do mycia
wodoodpornych powierzchni i szkła
Dozowanie: 4%-10% 

DI R7 
Zastosowanie: Mleczko do usuwania
uporczywych zabrudzeń i plam
Dozowanie: 100%

Room Care R4
Zastosowanie: Preparat do pielęgnacji
mebli drewnianych
Dozowanie: 100%

Room Care R9 plus Pur-Eco
Zastosowanie: Kwasowy preparat do
mycia łazienek  
Dozowanie: 5%-10% 

Lape Collection Body Wash & 
Shampoo
Zastosowanie: Szampon i żel pod prysznic
Dozowanie: 100%

Dozowniki 
(napełnione,
w dobrym 
stanie, czyste)

Uchwyty
mebli,
mini baru

Muszla kloze-
towa, spłuczka,
deska  

Akcesoria pokojowe 
(czajniki, żelazko, 
suszarka)

Ekspres do kawy
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Hotelarstwo: Kuchnia

Akcesoria i maszyny

    Ściereczki
Suma Lavette

TASKI Versa 
Mop

TASKI swingo 
455 B

Brushes & 
Squeegees

Klamki Powierzchnie mające 
kontakt z żywnością

Przełączniki Krany

Dozowniki (napełnione,
w dobrym stanie, czyste)

 Akcesoria kuchenne

Powierzchnie mające 
kontakt z żywnością,
wózki

 

Punkty krytyczne- dezynfekcja
Proszę skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym 
w celu uzyskania informacji o zalecanych środkach dezynfekujących.

Suma Nova L6 / Pur-Eco 
Zastosowanie: Preparat do maszynowego 
mycia naczyń
Dozowanie: 0,4-2 ml / litr wody

Suma Rinse A5
Zastosowanie: Preparat do maszyno-
wego płukania naczyń
Dozowanie: 0,3-0,5 ml / litr wody

Ogólne czyszczenie powierzchni:

Przewodnik mycia i dezynfekcji
Instrukcje czyszczenia z dodatkowym etapem dezynfekcji w kluczowych często dotykanych miejscach.

Suma Multi D2
Zastosowanie: Preparat do czyszczenia 
wszystkich powierzchni 
Dozowanie: 5 ml / litr wody

TASKI Sprint Glass
Zastosowanie: Preparat do czyszczenia
okien i wszystkich powierzchni
wodoodpornych
Dozowanie: 100%

Suma Bac D10
Zastosowanie: Preparat do mycia 
i dezynfekowania powierzchni  
kuchennych
Dozowanie: 1,5% / 5 min

Suma Grill D9
Zastosowanie: Preparat do mycia
pieców i grilli
Dazowanie: 100%

Suma Star D1
Zastosowanie: Preparat do ręcznego 
mycia naczyń
Dawkowanie: 0,6 ml / litr wody

Soft Care Sensisept  
Zastosowanie: Preparat do mycia
i dezynfekcji rąk
Dozowanie: 100%

Suma Calc D5
Zastosowanie: Preparat do usuwania
kamienia 
Dozowanie: 50 ml / litr wody

Suma Break up D3.5
Zastosowanie: Preparat odtłuszczający
do powierzchni i podłóg
Dazowanie: 10 ml / litr wody
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Hotelarstwo: Łazienki ogólnodostępne, przebieralnie

Akcesoria i maszyny

 Ściereczka
TASKI Ultra 

Cloth

TASKI Ultra 
Mop

TASKI swingo 
350 B

TASKI 
Interior Mop

Punkty krytyczne- dezynfekcja
Proszę skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym 
w celu uzyskania informacji o zalecanych środkach dezynfekujących.

Klamki Szafki

Przełączniki Stoliki

Dozowniki (napełnione,
w dobrym stanie, czyste)

 Ławki

Uchwyty łazienkowe,
spłuczki, sterowanie
prysznicem, krany

Kosze na śmieci

Muszla klozetowa,
spłuczka, deska

Ogólne czyszczenie powierzchni:

TASKI Sprint Glass
Zastosowanie: Preparat do czyszcze-
nia okien i wszystkich powierzchni 
wodoodpornych
Dozowanie: 100%

TASKI Sani Cid / Pur-Eco 
Zastosowanie: Kwasowy preparat 
do czyszczenia łazienek
Dozowanie: 1% (butelka ze 
spryskiwaczem)

TASKI Sprint 200 / Pur-Eco
Zastosowanie: Preparat do czyszczenia
wszystkich powierzchni wodoodpornych
Dozowanie: 1% (butelka ze 
spryskiwaczem)

DI R7
Zastosowanie:  Mleczko do usuwania 
uporczywych zabrudzeń i plam
Dozowanie: 100%

Soft Care Sensisept  
Zastosowanie: Preparat do mycia 
i dezyfekcji rąk
Dozowanie: 100%

TASKI Sani Clonet
Zastosowanie: Preparat do mycia toalet
Dozowanie: 100%

Przewodnik mycia i dezynfekcji
Instrukcje czyszczenia z dodatkowym etapem dezynfekcji w kluczowych często dotykanych miejscach.

Room Care R10 plus Pur-Eco
Zastosowanie: Preparat do 
mycia wodoodpornych podłóg
Dozowanie: 0,4%
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Hotelarstwo: Centrum fitness, basen, prysznic

Akcesoria i maszyny

Klamki Dozowniki z wodą,
prysznice

Przełączniki Urządzenia fitness
i siedzenia

Dozowniki (napełnione,
w dobrym stanie, czyste)

 

     Ściereczki
TASKI MyMicro 
/ TASKISUM

TASKI Ultra 
Mop

TASKI swingo 
350 B

TASKI 
Interior Mop

Przewodnik mycia i dezynfekcji
Instrukcje czyszczenia z dodatkowym etapem dezynfekcji w kluczowych często dotykanych miejscach.

Ogólne czyszczenie powierzchni:

Punkty krytyczne- dezynfekcja
Proszę skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym 
w celu uzyskania informacji o zalecanych środkach dezynfekujących.

Room Care R2 plus 
Zastosowanie: Preparat do mycia
i dezynfekcji powierzchni
Dozowanie: 10%

Room Care R9 plus Pur-Eco
Zastosowanie: Kwasowy preparat do
mycia łazienek  
Dozowanie: 5-10%

Room Care R3 plus Pur-Eco
Zastosowanie: Preparat do mycia
wodoodpornych powierzchni i szkła
Dozowanie : 4-10%

Room Care R1 plus Pur-Eco
Zastosowanie: Preparat  do 
czyszczenia toalet
Dozowanie: 5-10% 
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Hotelarstwo: Recepcja, lobby, klatka schodowa

Akcesoria i maszyny

TASKI Ultra 
Mop

TASKI swingo 
350 B

TASKI 
Interior Mop

TASKI  
AERO 8

 Ściereczki
TASK Ultra 

Cloth 

Klamki 
i uchwyty

 Blaty stołów Przyciski w windzie

Przełączniki Telefony Automaty
sprzedażowe

 Poręcze Dozowniki z wodą

Powierzchnie
dotykane
rękami

Kosze na śmieci

Krzesła/fotele
Kasy/ terminale
kart płatniczych

 

Przewodnik mycia i dezynfekcji
Instrukcje czyszczenia z dodatkowym etapem dezynfekcji w kluczowych często dotykanych miejscach.

Punkty krytyczne- dezynfekcja
Proszę skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym 
w celu uzyskania informacji o zalecanych środkach dezynfekujących.

Ogólne czyszczenie powierzchni:

Room Care R3 plus Pur-Eco
Zastosowanie: Preparat do mycia
wodoodpornych powierzchni i szkła
Dozowanie 4-10%

Room Care R10 plus Pur-Eco
Zastosowanie: Preparat do mycia
podłóg
Dozowanie: 0.4%

Dozowniki 
(napełnione,
w dobrym 
stanie, czyste)
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Hotelarstwo:    Pralnia

Akcesoria i maszyny

Powierzchnie 
dotykane rękami

Wózki

 

TASKI swingo 
350 B

TASK Ultra 
Cloth 

TASKI Ultra 
Mop

TASKI 
Interior Mop

Zalecenia dotyczące prania tkanin

• 

• Aby zapobiec sortowaniu w pralni, zbieraj rzeczy z pokojów lub innych 
miejsc według klasyfikacji w różnych torbach na pranie

• Zminimalizuj dodatkowe poruszenie się podczas transportu worków 
z brudnymi tkaninami/pościelą do pralni

Jeśli korzystasz z usług outsourcingowych:
• Uzgodnij z pralnią, procedury odbioru tkanin *
• Poproś pralnię o oświadczenie, że ich pranie przebiega

zgodnie z wymaganiami dotyczącymi zapobiegania infekcjom **

* zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotycżącymi zdrowia publicznego

Ogólne czyszczenie powierzchni:

Przewodnik mycia i dezynfekcji
Instrukcje czyszczenia z dodatkowym etapem dezynfekcji w kluczowych często dotykanych miejscach.

Room Care R3 plus Pur-Eco
Zastosowanie: Preparat do mycia
wodoodpornych powierzchni i szkła
Dozowanie: 4-10% 

Room Care R10 plus Pur-Eco
Zastosowanie: Preparat do mycia
podłóg
Dozowanie: 0.4%

Punkty krytyczne- dezynfekcja
Proszę skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym 
w celu uzyskania informacji o zalecanych środkach dezynfekujących.

Klamki, uchwyty

Przełączniki

Dozowniki 
(napełnione,
w dobrym 
stanie, czyste)

Aby zapobiec zanieczyszczeniu krzyżowemu, należy postępować zgodnie 
z procedurami zapobiegania infekcjom związanymi z praniem tkanin

 Zawsze noś środki ochrony osobistej podczas zbierania i przenoszenia 
 tkanin

Do samego procesu prania użyj zalecanego programu Enhanced Clax
do dezynfekcji termicznej lub chemiczno-termicznej *
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Obiekty handlowe:                              Kuchnia

Akcesoria i maszyny

    Ściereczki
Suma Lavette

TASKI Versa 
Mop

TASKI swingo 
455 B

Brushes  
& Squeegee

Przewodnik mycia i dezynfekcji
Instrukcje czyszczenia z dodatkowym etapem dezynfekcji w kluczowych często dotykanych miejscach.

Suma Nova L6 / Pur-Eco 
Zastosowanie: Preparat do maszynowego 
mycia naczyń
Dozowanie: 0,4-2 ml / litr wody

Suma Rinse A5
Zastosowanie: Preparat do maszyno-
wego płukania naczyń
Dozowanie: 0,3-0,5 ml / litr wody

Ogólne czyszczenie powierzchni:

Suma Multi D2
Zastosowanie: Preparat do czyszczenia 
wszystkich powierzchni 
Dozowanie: 5 ml / litr wody

TASKI Sprint Glass
Zastosowanie: Preparat do czyszczenia
okien i wszystkich powierzchni
wodoodpornych
Dozowanie: 100%

Suma Bac D10
Zastosowanie: Preparat do mycia 
i dezynfekowania powierzchni  
kuchennych
Dozowanie: 1,5% / 5 min

Suma Grill D9
Zastosowanie: Preparat do mycia
pieców i grilli
Dazowanie: 100%

Suma Star D1
Zastosowanie: Preparat do ręcznego 
mycia naczyń
Dawkowanie: 0,6 ml / litr wody

Soft Care Sensisept  
Zastosowanie: Preparat do mycia
i dezynfekcji rąk
Dozowanie: 100%

Suma Calc D5
Zastosowanie: Preparat do usuwania
kamienia 
Dozowanie: 50 ml / litr wody

Suma Break up D3.5
Zastosowanie: Preparat odtłuszczający
do powierzchni i podłóg
Dazowanie: 10 ml / litr wody

Klamki Powierzchnie mające 
kontakt z żywnością

Przełączniki Krany

Dozowniki (napełnione,
w dobrym stanie, czyste)

 Akcesoria kuchenne

Powierzchnie mające 
kontakt z żywnością,
wózki

 

Punkty krytyczne- dezynfekcja
Proszę skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym 
w celu uzyskania informacji o zalecanych środkach dezynfekujących.
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Obiekty handlowe: Restauracja, bar

Akcesoria i maszyny

   Ściereczki
Suma Lavette

TASKI Versa 
Mop

TASKI swingo 
350 B

Brushes  
& Squeegee

TASKI  
AERO 8

Przewodnik mycia i dezynfekcji
Instrukcje czyszczenia z dodatkowym etapem dezynfekcji w kluczowych często dotykanych miejscach.

Ogólne czyszczenie powierzchni:

Suma Bar L66
Zastosowanie: Detergent do zmywarek 
dla krótkiego cyklu mycia szklanek
Dozowanie: 0,4-2 ml/ litr wody  

TASKI Sprint Glass
Zastosowanie: Preparat do czyszczenia okien
i wszystkich powierzchni wodoodpornych 
Dozowanie: 100%

Suma Cafe Tabs 2.2 TASKI Jontec 300 / Pur-Eco
Zastosowanie: Preparat do mycia
podłóg
Dozowanie: 0,25%

Suma Café MilkClean C3.1 Room Care R4
Zastosowanie: Preparat do pielęgnacji
powierzchni drewnianych 
Dozowanie: 100%

TASKI Sprint 200 / Pur-Eco
Zastosowanie: Preparat do czyszczenia 
wszystkich powierzchni wodoodpornych 
Dozowanie: 1% (butelka ze spryskiwa-
czem)

Suma Bac D10
Zastosowanie: Preparat do mycia 
i dezynfekcji powierzchni kuchennych 
Dozowanie: 1,5% / 5 min
 

Stosowanie: Preparat do czyszczenia 
ekspresów do kawy 
Dozowanie: 1 tabletka

Zastosowanie: Preparat do czyszczenia 
ekspresów do kawy 
Dozowanie: 30 ml/ litr wody

Osłony chroniące Krzesła

Klamki i uchwyty Blaty stołów

Dozowniki (napełnione,
w dobrym stanie, czyste)

 Karty menu

Tace Kasy/Terminale płatnicze

Przyprawniki Ekrany dotykowe

Przełączniki

Punkty krytyczne- dezynfekcja
Proszę skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym w celu 
uzyskania informacji o zalecanych środkach dezynfekujących.
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Obiekty handlowe: Łazienki ogólnodostępne, przebieralnie

Akcesoria i maszyny

TASKI Versa 
Mop

TASKI swingo 
350 B

TASKI 
Interior Mop

TASKI  
AERO 8

    Ściereczki 
TASKI MyMicro 
/ TASKISUM

Przewodnik mycia i dezynfekcji
Instrukcje czyszczenia z dodatkowym etapem dezynfekcji w kluczowych często dotykanych miejscach.

Ogólne czyszczenie powierzchni:

TASKI Sprint Glass
Zastosowanie: Preparat do czyszcze-
nia okien i wszystkich powierzchni 
wodoodpornych
Dozowanie: 100%

TASKI Sani Cid / Pur-Eco
Zastosowanie: Kwasowy preparat 
do czyszczenia łazienek
Dozowanie: 1% (butelka ze 
spryskiwaczem)

TASKI Sprint 200 / Pur-Eco
Zastosowanie: Preparat do czyszczenia
wszystkich powierzchni wodoodpornych
Dozowanie: 1% (butelka ze 
spryskiwaczem)

DI R7
Zastosowanie:  Mleczko do usuwania 
uporczywych zabrudzeń i plam
Dozowanie: 100%

Soft Care Sensisept  
Zastosowanie: Preparat do mycia 
i dezyfekcji rąk
Dozowanie: 100%

TASKI Sani Clonet
Zastosowanie: Preparat do mycia toalet
Dozowanie: 100%

Room Care R10 plus Pur-Eco
Zastosowanie: Preparat do 
mycia wodoodpornych podłóg
Dozowanie: 0,4%

Punkty krytyczne- dezynfekcja
Proszę skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym 
w celu uzyskania informacji o zalecanych środkach dezynfekujących.

Klamki Szafki

Przełączniki Stoliki

Dozowniki (napełnione,
w dobrym stanie, czyste)

 Ławki

Uchwyty łazienkowe,
spłuczki, sterowanie
prysznicem, krany

Kosze na śmieci

Muszla klozetowa,
spłuczka, deska
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DI R7 
Zastosowanie: Mleczko do usuwania
uporczywych zabrudzeń i plam
Dozowanie: 100%

Obiekty handlowe:                            Sklepy

Akcesoria i maszyny

Przesłony ochronne Blaty stołów

Klamki i uchwyty Wózki zakupowe

 Koszyki zakupowe

Tace Skanery

Przełączniki Kasy

Krzesła Ekrany dotykowe

TASKI Vers 
Mop

TASKI swingo 
2100µicro

TASKI 
Interior Mop

TASKI  
AERO 8

     Ściereczki
TASKI MyMicro 
/ TASKISUM

Przewodnik mycia i dezynfekcji
Instrukcje czyszczenia z dodatkowym etapem dezynfekcji w kluczowych często dotykanych miejscach.

Ogólne czyszczenie powierzchni:
Suma Nova L6 / Pur-Eco 
Zastosowanie: Preparat do maszyno-

 

wego mycia naczyń
Dozowanie: 0,4-2 ml / litr wody

Suma Rinse A5
Zastosowanie: Preparat do maszyno-
wego płukania naczyń
Dozowanie: 0,3-0,5 ml / litr wody

Suma Bac D10
Zastosowanie: Preparat do mycia 
i dezynfekowania powierzchni  
kuchennych
Dozowanie: 1,5% / 5 min

Suma Grill D9
Zastosowanie: Preparat do mycia
pieców i grilli
Dozowanie: 100%

Suma Star D1
Zastosowanie: Preparat do ręcznego 
mycia naczyń
Dozowanie: 0,6 ml / litr wody

TASKI Sprint Glass
Zastosowanie: Preparat do czyszczenia
okien i wszystkich powierzchni
wodoodpornych
Dozowanie: 100%

Soft Care Sensisept  
Zastosowanie: Preparat do mycia
i dezynfekcji rąk
Dozowanie: 100%

Suma Multi D2
Zastosowanie: Preparat do czyszczenia 
wszystkich powierzchni 
Dozowanie: 5 ml / litr wody

Dozowniki (napełnione,
w dobrym stanie, czyste)

Punkty krytyczne- dezynfekcja
Proszę skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym 
w celu uzyskania informacji o zalecanych środkach dezynfekujących.

Suma Cafe Tabs 2.2
Stosowanie: Preparat do czyszczenia 
ekspresów do kawy 
Dozowanie: 1 tabletka

Suma Café MilkClean C3.1
Zastosowanie: Preparat do czyszczenia 
ekspresów do kawy 
Dozowanie: 30 ml/ litr wody
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Obiekty użyteczności publicznej: Aula, sala lekcyjna, sala 
konferencyjna, biuro, biblioteka 

Akcesoria i maszyny

Telefony Przełączniki

Biurka Klamki i uchwyty 

TASKI  
swingo 455 B

    Ściereczki
TASKI MyMicro 
/ TASKISUM

TASKI Ultra 
Mop

TASKI 
Interior Mop

Punkty krytyczne- dezynfekcja
Proszę skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym 
w celu uzyskania informacji o zalecanych środkach dezynfekujących.

TASKI Jontec 300 / Pur-Eco
Zastosowanie: Preparat do mycia
podłóg
Dozowanie: 0,25%

TASKI Sprint 200 / Pur-Eco
Zastosowanie: Preparat do czyszczenia 
wszystkich powierzchni wodoodpornych
Dozowanie: 1% (butelka ze spryskiwa-
czem)

Ogólne czyszczenie powierzchni:

TASKI Sprint Glass
Zastosowanie: Preparat do czyszczenia 
okien i wszystkich powierzchni
wodoodpornych
 

Dozowanie: 100%

Przewodnik mycia i dezynfekcji
Instrukcje czyszczenia z dodatkowym etapem dezynfekcji w kluczowych często dotykanych miejscach.
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Obiekty użyteczności publicznej: Łazienki ogólnodostępne, przebieralnie

Akcesoria i maszyny

TASKI swingo 
350 B

    Ściereczki
TASKI MyMicro 
/ TASKISUM

TASKI Ultra   
Mop

TASKI 
Interior Mop

Przewodnik mycia i dezynfekcji
Instrukcje czyszczenia z dodatkowym etapem dezynfekcji w kluczowych często dotykanych miejscach.

TASKI Sprint Glass
Zastosowanie: Preparat do czyszcze-
nia okien i wszystkich powierzchni 
wodoodpornych
Dozowanie: 100%

TASKI Sani Cid  / Pur-Eco
Zastosowanie: Kwasowy preparat 
do czyszczenia łazienek
Dozowanie: 1% (butelka ze 
spryskiwaczem)

TASKI Sprint 200 / Pur-Eco
Zastosowanie: Preparat do czyszczenia
wszystkich powierzchni wodoodpornych
Dozowanie: 1% (butelka ze 
spryskiwaczem)

DI R7
Zastosowanie:  Mleczko do usuwania 
uporczywych zabrudzeń i plam
Dozowanie: 100%

Soft Care Sensisept  
Zastosowanie: Preparat do mycia 
i dezyfekcji rąk
Dozowanie: 100%

TASKI Sani Clonet
Zastosowanie: Preparat do mycia toalet
Dozowanie: 100%

Room Care R10 plus Pur-Eco
Zastosowanie: Preparat do 
mycia wodoodpornych podłóg
Dozowanie: 0,4%

Punkty krytyczne- dezynfekcja
Proszę skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym 
w celu uzyskania informacji o zalecanych środkach dezynfekujących.

Klamki Szafki

Przełączniki Stoliki

Dozowniki (napełnione,
w dobrym stanie, czyste)

 Ławki

Uchwyty łazienkowe,
spłuczki, sterowanie
prysznicem, krany

Kosze na śmieci

Muszla klozetowa,
spłuczka, deska
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Obiekty użyteczności publicznej: Centrum fitness, basen, prysznic

Akcesoria i maszyny

TASKI swingo 
350 B

TASKI Ultra 
Mop 

TASKI 
Interior Mop

Przewodnik mycia i dezynfekcji
Instrukcje czyszczenia z dodatkowym etapem dezynfekcji w kluczowych często dotykanych miejscach.

Klamki Dozowniki z wodą,
prysznice

Przełączniki Urządzenia fitness
i siedzenia

Dozowniki (napełnione,
w dobrym stanie, czyste)

 

Punkty krytyczne- dezynfekcja
Proszę skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym 
w celu uzyskania informacji o zalecanych środkach dezynfekujących.

     Ściereczki
TASKI MyMicro 
/ TASKISUM

Ogólne czyszczenie powierzchni:

TASKI Sani Cid / Pur-Eco
Zastosowanie: Kwasowy preparat 
do czyszczenia łazienek
Dozowanie: 1% (butelka ze 
spryskiwaczem)

TASKI Sani Clonet
Zastosowanie: Preparat do mycia toalet
Dozowanie: 100%

TASKI Sprint Glass
Zastosowanie: Preparat do czyszcze-
nia okien i wszystkich powierzchni 
wodoodpornych
Dozowanie: 100%

TASKI Sprint 200 / Pur-Eco
Zastosowanie: Preparat do czyszczenia
wszystkich powierzchni wodoodpornych
Dozowanie: 1% (butelka ze 
spryskiwaczem)
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Obiekty użyteczności publicznej: Recepcja, lobby, klatka schodowa

Akcesoria i maszyny

TASKI swingo 
350 B

    Ściereczki
TASKI MyMicro 

/ TASKISUM

TASKI Ultra 
Mop

TASKI 
Interior Mop

TASKI  
AERO 8

Klamki,
uchwyty 

 Blaty stołów Przyciski w windzie

Przełączniki Telefony Automaty sprzedażowe

Dozowniki 
(napełnione,
w dobrym 
stanie, czyste)

 Poręcze Dozowniki do wody

Powierzchnie
dotykane
rękami

Kosze na śmieci

Krzesła
/ fotele

Kasy/ Terminale
do kart płatniczych

 
 

TASKI Sprint Glass
Zastosowanie: Preparat do czyszczenia
okien i wszystkich powierzchni
wodoodpornych
Dozowanie: 100%

TASKI Sprint 200 /  Pur-Eco
Zastosowanie: Preparat do czyszczenia 
wszystkich powierzchni wodoodpornych
Dozowanie: 1% (butelka ze spryskiwa-
czem)

TASKI Jontec 300 / Pur-Eco
Zastosowanie: Preparat do mycia
podłóg
Dozowanie: 0,25%

Przewodnik mycia i dezynfekcji
Instrukcje czyszczenia z dodatkowym etapem dezynfekcji w kluczowych często dotykanych miejscach.

Ogólne czyszczenie powierzchni:

Punkty krytyczne- dezynfekcja
Proszę skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym 
w celu uzyskania informacji o zalecanych środkach dezynfekujących.
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Obiekty użyteczności publicznej:                                                                    Hale sportowe

Akcesoria i maszyny

Klamki, uchwyty

Przełączniki
Powierzchnie dotykane 
rękami, włączając urządzenia
do ćwiczeń

TASKI swingo 
1255 B

    Ściereczki
TASKI MyMicro 
/ TASKISUM

TASKI Ultra 
Mop

TASKI 
Interior Mop

TASKI Jontec Asset
Zastosowanie: Neutralny preparat
do mycia podłóg sportowych
Dozowanie: 1%

TASKI Sprint Glass
Zastosowanie: Preparat do czyszczenia okien
i wszystkich powierzchni wodoodpornych 
Dozowanie: 100%

TASKI Sprint 200 / Pur-Eco
Zastosowanie: Preparat do czyszczenia 
wszystkich powierzchni wodoodpornych 
Dozowanie: 1% (butelka ze spryskiwa-
czem)

Ogólne czyszczenie powierzchni:

Przewodnik mycia i dezynfekcji
Instrukcje czyszczenia z dodatkowym etapem dezynfekcji w kluczowych często dotykanych miejscach.

Punkty krytyczne- dezynfekcja
Proszę skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym  
w celu uzyskania informacji o zalecanych środkach dezynfekujących.

Dozowniki (napełnione,
w dobrym stanie, czyste)
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WHO:  
https://www.who.int/emergencies/diseases/en/
http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/en/
https://apps.who.int/gpmb/assets/thematic_papers/tr-6.pdf

ECDC (Europa):  
https://www.ecdc.europa.eu/en/coronavirus

CDC (Ameryka Płn):  

https://www.cdc.gov/pneumonia/
http://www.cdc.gov/coronavirus/mers/index.html

Poniżej znajdują się adresy stron z innymi ważnymi i pomocnymi informacjami oraz linki do stron CDC i wytycznych.

Informacje na temat zwalczania epidemii ze szczególnym uwzględnieniem 
chorób układu oddechowego (WHO i CDC)
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