
Gotowi na powitanie gości
Procedury mycia i dezynfekcji dla sektora Food Service w przypadku zagrożenia COVID-19



POWITANIE GOŚCI

Jedną z najważniejszych kwestii             
w odpowiedzi na sytuację wywołaną 
przez pandemię COVID19 jest 
przygotowanie i wdrożenie środów 
zapobiegawczych a także wzmocnienie 
istniejących procedur dotyczących 
higieny w lokalach gastronomicznych.

Przygotowanie, planowanie, działanie;
Zapewnij bezpieczeństwo swoim 
gościom i pracownikom. 

BEZPIECZEŃSTWO –
CZYSTOŚĆ – STERYLNOŚĆ



Zaostrzone procedury bezpieczeństwa 
żywności- przygotowanie

Procedury mycia i dezynfekcji -
przygotowanie Higiena rąk- przygotowanie

Zapewnienie bezpieczeństwa 
personelu

Zapewnienie bezpieczeństwa gości

Gotowi na powitanie gości
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Zaostrzone procedury mycia i dezynfekcji dla Twojego obiektu

Wskazówki dotyczące doczyszczania 
powierzchni

Zapewnienie bezpieczeństwa gości oraz personelu

Przyjazne, zdrowe środowisko



Let’s live!

Przyjazne i zdrowe środowisko



Zwiększona świadomość w zakresie 
utrzymania czystości i higieny

Przed ponownym otwarciem, zarówno po okresie zamknięcia z powodu koronawirusa, 
jak i w godzinach właściwego otwarcia, należy zadbać o następujące elementy:

✔ Właściwie dobrane produkty i akcesoria

✔ Właściwe procedury czyszczenia w danym obiekcie

✔ Właściwe, ponowne przeszolenie personelu

✔ Plany higieny i odpowiednie oznakowanie

✔ Motywację dla personelu, który jest bardzo ważnym elementem 

w odniesieniu sukcesu Twojej firmy

Twój biznes będzie się dobrze rozwijać dzięki zaufaniu dotychczasowych i 
nowych klientów. 



Zamówienie, zapasy
& ważność produktu

Napełnione i gotowe 
do użycia

Dedykowana szafka, 
z dala od produktów 

spożywczych

Napełnione 
z odpowiednio ustawionym 

dozowaniem produktów

W nagłych, 
zidentyfikowanych 

przypadkach

Odpowiednie 
produkty i akcesoria

Bezpieczne 
przechowywanie

Produkty i dozowniki 
do higieny rąk

Sprawdzone i działające 
systemy dozujące

Produkty do usuwania 
zanieczyszczeń 
organiczynych

Ponowne otwarcie obiektu & codzienna działalność

Dobór produktów



Wskazówki dotyczące doczyszczania powierzchni
Przed ponownym otwarciem & na czele listy zadań 

ODKRĘĆ WODĘ 
W KRANACH BY 
WYPŁUKAĆ RURY

SPRAWDZAJ CZY 
ZMYWARKA DZIAŁA 
WŁAŚCIWIE 
(WŁAŚCIWA TEMP)

UMYJ 
PONOWNIE 
SZTUĆCE

OCZYŚĆ 
KOSTKARKĘ DO 
LODU

WYCZYŚĆ PIECE/
PIEKARNIKI

PONOWNIE UMYJ 
ZAKURZONĄ 
PORCELANĘ I 
SZKLANKI

SPRAWDŹ CZY NA OBIEKCIE NIE 
POJAWIAJĄ SIĘ NIEPRZYJEMNE 
ZAPACHY

WYCZYŚĆ BUTELKI 
DOZUJĄCE

UPEWNIJ SIĘ ŻE MASZ 
ODPOWIEDNI ZAPAS 
PRODUKÓW

UMYJ I ZDEZYNFEKUJ 
LODÓWKI I ZAMRAŻARKI; 
KONTROLUJ 
ODPOWIEDNIĄ TEMP.

PONOWNIE UMYJ 
ZAKURZONE 
GARNKI I I PATELNIE

ODKAMIENIENIAJ 
REGULARNIE ZMYWA-
RKĘ I BEMARY

SPRAWDŹ DOZOWNIKI 
DO MYDŁA (CZY SĄ 
PEŁNE, CZY DZIAŁAJĄ)

WYCZYŚĆ ZATŁUSZCZONE 
ODSTOJNIKI I ODPŁYWY

UMYJ I 
ZDEZYNFEKUJ
PRZYPRAWNIKI

UMYJ I ZDEZYNFEKUJ 
POWIERZCHNIE 
ORAZ PUNKTY 
KRYTYCZNE

UPEWNIJ SIĘ, ŻE 
PRODUKTY SĄ 
WAŻNE 

SPRAWDŻ CZY WSZYSTKIE 
URZĄDZENIA DZIAŁAJĄ 
POPRAWNIE I CZY SĄ 
CZYSTE

UMYJ WSZYSTKIE 
MASZYNY DO 
NAPOJÓW

PAMIĘTAJ O 
SZKOLENIU 
PERSONELU

UMYJ 
PODŁOGĘ

Sprawdź ulotki, karty charakterystyki, aby 
uzyskać szczegółowe informacje na temat 
produktów; http://sds.diversey.com 
© 2020 Diversey, Inc. Wszelkie prawa 
zastrzeżone 
www.diversey.com



Let’s live!
Zaostrzone procedury mycia i dezynfekcji -

przygotowanie



Standardowe procedury operacyjne
Kuchnia

Wdrożone procedury mycia i dezynfekcji oraz 
praktyki higieniczne, są teraz ważniejsze niż 
kiedykolwiek:

• Informacje na temat mycia i deynfekcji miejsc 
przygotowywania żywności można znaleźć w 
standardowych procedurach operacyjnych

• Zwróć szczególną uwagę na wszystkie punkty 
dotykowe, podczas wykonywania standardowych 
procedur

• Diversey może Cię wesprzeć zapewniając specjalnie 
przygotowane procedury (do powieszenia na ścianie) 
oraz instrukcje.



Procedury mycia i dezynfekcji kuchni

Punkty krytyczne

PRZED SPRZĄTANIEM

Załóż rękawice1 Umyj ręce 2

PO SPRZĄTANIU

Wyrzuć 

rękawice
Wyrzuć brudne 

ubrania do worka 

na pranie

1

Umyj ręce

2

3

po zakończonej zmianie / 
po każdym użyciu

Preparat do mycia i dezynfekcji
Suma Bac D10

Dozowanie: 1,5%

Czas kontaktu: 5min

Dokładnie spłucz powierzchnie 
wodą

Użyj preparatu myjąco-dezynfekującego, nie-
zawierającego substancji zapachowych, np:

Zielona ścereczka

Suma Lavette do 

mycia i dezynfekcji

Niebieska ściereczka

Suma Lavette

do płukania
Kiedy ?

Klamki

Przełączniki

Dozowniki (nape-

łnione, w dobrym

stanie, czyste)

Powierzchnie mające 
kontakt z żywnością

Powierzchnie 
dotykane rękami

Krany

Akcesoria 
kuchenne

Ekrany 
dotykowe

*Przez zastosowaniem, zapoznaj się z wytycznymi dotyczącymi bezpiecznego 
stosowania produktów dezynfekujących (ulotka, etykieta). 

Sprawdź ulotki, karty charakterystyki, aby uzyskać szczegółowe informacje na 
temat produktów; http://sds.diversey.com 
© 2020 Diversey, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone 
www.diversey.com



Procedury mycia i dezynfekcji strefy 
gastronomicznej

PRZED SPRZĄTANIEM

Załóż rękawice1 Umyj ręce 2

PO SPRZĄTANIU

Wyrzuć 

rękawice
Wyrzuć brudne 

ubrania do worka 

na pranie

1

Umyj ręce

2

3

Preparat do mycia i dezynfekcji
Suma Bac D10

Dozowanie: 1,5%

Czas kontaktu: 5min

Dokładnie spłucz powierzchnie 
wodą

Użyj preparatu myjąco-dezynfekującego, nie-
zawierającego substancji zapachowych, np:

Zielona ścereczka

Suma Lavette do 

mycia i dezynfekcji

Punkty krytyczne

Osłony chroniące

Klamki

Przełączniki

Dozowniki (nape-

łnione, w dobrym

stanie, czyste)

Karty menu

Przyprawniki

Kasy

Czytniki 
kart/ 
terminale

Stoły
i krzesła

Tablety

Niebieska ściereczka

Suma Lavette

do płukania

Kiedy ?

*Przez zastosowaniem, zapoznaj się z wytycznymi dotyczącymi bezpiecznego 
stosowania produktów dezynfekujących (ulotka, etykieta). 

Sprawdź ulotki, karty charakterystyki, aby uzyskać szczegółowe informacje na 
temat produktów; http://sds.diversey.com 
© 2020 Diversey, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone 
www.diversey.com

po zakończonej zmianie / 
po każdym użyciu



Ściereczka TASKI 
SUM lub ręcznik 
papierowy

Preparat myjąco-
dezynfekujący
SURE Cleaner Disinfectant

Dozowanie: 0,5%

Czas kontaktu: 1min

Punkty krytyczne

PRZED SPRZĄTANIEM

Załóż rękawice1 Umyj ręce 2

PO SPRZĄTANIU

Wyrzuć 

rękawice
Wyrzuć brudne 

ubrania do worka 

na pranie

1

Umyj ręce

2

3

Osłony chroniące

Klamki

Przełączniki

Dozowniki (nape-

łnione, w dobrym

stanie, czyste)

Karty menu

Przyprawniki

Kasy

Czytniki 
kart/ 
terminale

Stoły
i krzesła

Tablety

Procedury mycia i dezynfekcji strefy 
gastronomicznej

Użyj preparatu myjąco-dezynfekującego, nie-
zawierającego substancji zapachowych, np:

Dokładnie spłucz powierzchnie 
wodą Kiedy ?

*Przez zastosowaniem, zapoznaj się z wytycznymi dotyczącymi bezpiecznego 
stosowania produktów dezynfekujących (ulotka, etykieta). 

Sprawdź ulotki, karty charakterystyki, aby uzyskać szczegółowe informacje na 
temat produktów; http://sds.diversey.com 
© 2020 Diversey, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone 
www.diversey.com

po zakończonej zmianie / 
po każdym użyciu



Gotowy do użycia preparat
myjąco- dezynfekujący
Suma Alcohol Spray D4.12

Dozowanie: gotowy do użycia

Czas kontaktu: 1min

Użyj preparatu myjąco-dezynfekującego, 
w butelce ze spryskiwaczem, np:

PRZED SPRZĄTANIEM

Załóż rękawice1 Umyj ręce 2

PO SPRZĄTANIU

Wyrzuć 

rękawice
Wyrzuć brudne 

ubrania do worka 

na pranie

1

Umyj ręce

2

3

Procedury mycia i dezynfekcji strefy 
gastronomicznej

Punkty krytyczne

Osłony chroniące

Klamki

Przełączniki

Dozowniki (nape-

łnione, w dobrym

stanie, czyste)

Karty menu

Przyprawniki

Kasy

Czytniki 
kart/ 
terminale

Stoły
i krzesła

Tablety

Ściereczka TASKI 
SUM lub ręcznik 
papierowy

Kiedy ?

*Przez zastosowaniem, zapoznaj się z wytycznymi dotyczącymi bezpiecznego 
stosowania produktów dezynfekujących (ulotka, etykieta). 

Sprawdź ulotki, karty charakterystyki, aby uzyskać szczegółowe informacje na 
temat produktów; http://sds.diversey.com 
© 2020 Diversey, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone 
www.diversey.com

po zakończonej zmianie / 
po każdym użyciu



Punkty krytyczne

PRZED SPRZĄTANIEM

Załóż rękawice1 Umyj ręce 2

PO SPRZĄTANIU

Wyrzuć 

rękawice
Wyrzuć brudne 

ubrania do worka 

na pranie

1

Umyj ręce

2

3

Procedury mycia i dezynfekcji pomieszczeń 
socjalnych dla pracowników

Preparat do mycia i dezynfekcji
Suma Bac D10

Dozowanie: 1,5%

Czas kontaktu: 5min

Dokładnie spłucz powierzchnie 
wodą

Użyj preparatu myjąco-dezynfekującego, nie-
zawierającego substancji zapachowych, np:

Zielona ścereczka

Suma Lavette do 

mycia i dezynfekcji

Niebieska ściereczka

Suma Lavette

do płukania

Kiedy ?

Klamki

Przełączniki

Powierzchnie 
dotykane 
rękami

Krzesła

Blaty 
stołów

Szafki

Kosze na 
śmieci

*Przez zastosowaniem, zapoznaj się z wytycznymi dotyczącymi bezpiecznego 
stosowania produktów dezynfekujących (ulotka, etykieta). 

Sprawdź ulotki, karty charakterystyki, aby uzyskać szczegółowe informacje na 
temat produktów; http://sds.diversey.com 
© 2020 Diversey, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone 
www.diversey.com

po zakończonej zmianie / 
po każdym użyciu



Preparat do mycia, dezynfekcji, 
odkamieniania i odświeżania
TASKI Sani 4 in 1 Plus

Dozowanie: 2%

Czas kontaktu: 1min

Czerwona ściereczka
TASKI JM Ultra Cloth
Lub
TASKI My Micro

Punkty krytyczne

Wykorzystaj uniwersalny preparat myjco-
dezynfekujący o właściwościach odkamieniających 
i odświeżających do łazienki, na przykład:

PRZED SPRZĄTANIEM

Załóż rękawice1 Umyj ręce 2

PO SPRZĄTANIU

Wyrzuć 

rękawice
Wyrzuć brudne 

ubrania do worka 

na pranie

1

Umyj ręce

2

3

Codziennie co 4 
godziny

Kiedy ?

Procedury mycia i dezynfekcji łazienek 
ogólnodostępnych

Klamki

Przełączniki

Dozowniki (napełnione, 

w dobrym stanie, czyste)

Muszla klozetowa,
spłuczka, deska

Uchwyty łazienkowe, spłuczki, 
sterowanie prysznicem, krany

*Przez zastosowaniem, zapoznaj się z wytycznymi dotyczącymi bezpiecznego 
stosowania produktów dezynfekujących (ulotka, etykieta). 

Sprawdź ulotki, karty charakterystyki, aby uzyskać szczegółowe informacje na 
temat produktów; http://sds.diversey.com 
© 2020 Diversey, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone 
www.diversey.com



& produkty do zadań specjalnych

Gama produktów 
myjących

Udrażnianie Mycie lodówek/ zamrażarek Usuwanie pleśni

Kluczowe jest, aby mieć odpowiednie produkty do pracy, 
które:

✔ Nie niszczą mebli/wyposażenia/ sprzętów
✔ Są łatwe i bezpieczne w użyciu
✔ Mogą być stosowane w miejscach przygotowywania 

żywności- nie spowodują zatruć pokarmowych
✔ Nie spowodują poślizgnięć i innych upadków
✔ Są efektywne i skuteczne

Mycie podłógSUMA AUTO
MYCIE I PŁUKANIE NACZYŃ

SUMA D6 
MYCIE SZYB

SUMA D9
MYCIE GRILLI I PIEKARNIKÓW

SUMA D3.5 
ODTŁUSZCZANIE POWIERZCHNI

SUMA D2 
MYCIE WODOODPORNYCH 
POWIERZCHNI

SUMA D5.2 
ODKAMIENIANIE

SUMA D7.1
CZYSZCZENIE STALI 
NIERDZEWNEJ

SUMA D1 
RĘCZNE MYCIE NACZYŃ

*Przez zastosowaniem, zapoznaj się z wytycznymi dotyczącymi bezpiecznego stosowania produktów dezynfekujących (ulotka, etykieta). 
Sprawdź ulotki, karty charakterystyki, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat produktów; http://sds.diversey.com © 2020 Diversey, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone 
www.diversey.com



SOFT CARE MED H5/DES E  
DEZYNFEKCJA RĄK

TASKI SANI 4 IN 1 PLUS
MYCIE I DEZYNFEKCJA TOALET

SUMA D4 TAB
TABLETKI CHLOROWE 

SUMA BAC D10 
MYCIE I DEZYNFEKCJA

SUMA ALCOHOL WIPES
CHUSTECZKI DEZYNFEKUJĄCE

SOFT CARE SENSISEPT H34
MYCIE RĄK

Dzięki szerokiej gamie środków dezynfekujących 
możesz czuć się bezpiecznie – wszystko jest 
bezpieczne każdego dnia.

✔ Powierzchnie, sprzęty, akcesoria
✔ Odływy w zlewie
✔ Usuwanie zanieczyszczeń organicznych
✔ Ręce
✔ Łazienki
✔ Paski do pomiaru- Chlorowe i czwartorzędowe

Higiena rąk Paski testowe

Zawsze sprawdzaj 
dozowanie i czasy kontaktu 

produktu w ulotkach: norma 
EN14476 dla SARS-CoV-2 

(koronawirus)

Gama produktów do 
dezynfekcji

*Przez zastosowaniem, zapoznaj się z wytycznymi dotyczącymi bezpiecznego stosowania produktów dezynfekujących (ulotka, etykieta). 
Sprawdź ulotki, karty charakterystyki, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat produktów; http://sds.diversey.com © 2020 Diversey, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone 
www.diversey.com



Wskazówki dotyczące 
procedury czyszczenia

Często myj i dezynfekuj 
punkty krytyczne

Upewnij się, że 
praktyki związane ze 

sprzątaniem są 
wyraźnie widoczne dla 

klientów i gości

Zawsze upewnij się, że środki 
dezynfekujące zostały 

zneutralizowane wodą, aby 
uniknąć nagromadzenia się 

produktu

Zawsze czyść 
powierzchnie tak 

często, jak wymaga tego 
Twoja standardowa 

praktyka

Upewnij się, że stacje dozujące 
są zaopatrzone w produkty, a 

butelki i inne akcesoria 
utrzymywane w czystości

Upewnij się, że używasz 
do pracy 

odpowiedniego 
produktu

Uupewnij się, że 
postępujesz zgodnie z 
lokalnymi wytycznymi 
dotyczącymi procesu 

dezynfekcji

W celu skutecznej dezynfekcji 
termicznej upewnij się, że 

zmywarka pracuje z odpowiednią 
temperaturą

Zawsze upewnij się, 
że podłogi są wolne 

od luźnych 
zabrudzeń, czyste i 

suche

Zawsze sprawdzaj dozowanie i 
zalecane czasy kontaktu w 

ulotkach produktów: EN14476 
– badania na wirusy podobne 

do koronawirusa

Upewnij się, że system  
dozujący produkt 
działa prawidłowo



Przed użyciem odkamień, wyczyść                 
i zdezynfekuj wszystkie elementy zmywarki 

preparatem Suma D10

Zawsze dokładnie myj ręce mydłem 
przed rozładowaniem zmywarki

Przedł ułożeniem naczyń (jednych na 
drugie), poczekaj aż dokładnie wyschną

Jeśli zmywarka jest czysta, działa poprawnie, dozuje właściwie produkty oraz ma zachowaną 
odpowiednią temperaturę podczas cyklu mycia, to jest w stanie również zwalczyć SARS-CoV-2.

*Więcej informacji znajduje się w 
przewodnikach i broszurach

Sprawdź ulotki, karty charakterystyki, aby 
uzyskać szczegółowe informacje; 
http://sds.diversey.com 
© 2020 Diversey, Inc. Wszelkie prawa 
zastrzeżone 
www.diversey.com

Upewnij się, że detergent                        
i nabłyszczacz są prawidłowo 

podłączone i odpowiednio dozowane

Noś rękawice ochronne podczas 
wstępnego płukania i załadowywania 

zmywarki

Zapewnij prawidłową temperaturę 
mycia 60-65°C / monitoruj temp.

Zapewnij prawidłową temperaturę 
płukania powyżej 80°C / monitoruj temp

Upewnij się, że naczynia są prawidłowo 
ułożone 

Zawsze noś środki ochrony osobistej, 
podczas wymiany kanistrów z 

produktami *

Wskazówki dotyczące maszynowego 
mycia naczyń

Jeśli to możliwe, przechowuj i transportuj 
czyste naczynia w zamkniętych 

pojemnikach

Zawsze upewnij się, że filtry są czyste; 
regularnie zmieniaj wodę w 

zmywarce*

Upewnij się, że ramiona natryskujące 
działają poprawnie *

Nie przerywaj cyklów mycia w zmywarce

Upewnij się, że personel jest odpowiednio 
przeszkolony w zakresie obsługi zmywarki

Upewnij się, że przełączniki, przyciski, 
ramiona i wszystkie inne punkty dotykowe 

są regularnie dezynfekowane

Po opróżnieniu i oczyszczeniu zmywarki, 
pozostaw ją otwartą, aby zapobiec 

rozwojowi bakterii



W przypadku obecności pralnic 
na terenie obiektu

• Zawsze noś środki ochrony osobistej 
podczas kontaktu/pracy z mopami, 
ściereczkami lub innymi akcesoriami oraz 
podczas mycia i dezynfekcji obszaru pralni

• Umyj powierzchnie i zdezynfekuj punkty 
krytyczne w pralni

• Upierz wszystkie mopy, ubrania i inne 
przedmioty dostępne w obiekcie zgodnie z 
zalecanym programem do dezynfekcji 
termicznej lub chemiczno-termicznej

Doczyszczenie 

• Zawsze noś środki ochrony osobistej podczas 
kontaktu/pracy z mopami, ściereczkami lub innymi 
akcesoriami oraz podczas mycia i dezynfekcji obszaru pralni

• Zbieraj wszystkie brudne mopy, ściereczki i inne rzeczy w 
wyznaczonych pojemnikach

• Stosuj zalecany program do dezynfekcji termicznej lub 
chemiczno-termicznej

• Umyj powierzchnie i zdezynfekuj punkty krytyczne w pralni

• Upewnij się, że personel piorący uniformy w domu 
przestrzega wszystkich zalecanych wytycznych

Zaostrzone procedury 

Zalecenia dotyczące 
prania



Szkolenia i wiedza ekspercka

Dzięki procedurom czyszczenia i dostępnym pomocom 
instruktażowym, pomagamy w szkoleniach zarówno nowego 
jak i obecnego personelu. Szkolenia koncentrują się na:

• Środkach ostrożności związanych z pracą z produktami

• Instrukcjach jak prawidłowo używać systemów/ 
dozowników oraz jak rozwiązywać pojawiające się 
problemy (co ma wpływ na kontrolę kosztów)

• Najlepszych praktykach higienicznych

Szkolenia mogą przybrać następujące formy:

• Szkolenia na obiekcie (w miejscu pracy)

• E-learning- szkolenia online ze szczegółowymi, 
wielojęzycznymi modułami - nasze najnowocześniejsze 
rozwiązanie e-learningowe upraszczają administrowanie 
szkoleniami, eliminują dodatkowe koszty operacyjne               
i umożliwiają bieżącą dostwę wiedzy dla pracowników

•Wsparcia aplikacyjnego w celu rozwiązania problemów 
pojawiających się w danym obiecie na danym obszarze

Inwestycja w przyszłość

Szkolenie ustanawia spójny standard w całej 
firmie oraz jest wartością dodaną zarówno dla 
klientów jak i pracowników.

Im więcej zainwestujesz w swój zespół, tym 
więcej otrzymasz.



Let’s live!

Higiena rąk - przygotowanie



Zwiększona świadomość 
higieny rąk

Ręce są główną drogą przenoszenia się 
zarazków, dlatego też regularne mycie rąk 
mydłem jest jedną z najważniejszych rzeczy, 
jakie możesz zrobić, aby zapobiec ich 
rozprzestrzenianiu.
Bardzo ważna jest zatem otwarta komunikacja 
i zachęcanie do mycia rąk.
Zachęcaj do częstego i dokładnego mycia rąk, 
zwracając szczególną uwagę na usuwanie 
wszelkich zabrudzeń spod paznokci.

Myj ręce min 30 sekund, co 30 min. 



Ułatwiaj i zachęcaj do dbania o higienę rąk

Umieszczaj w odpowiednich 
miejscach materiały 
komunikacyjne zachęcające 
właściwej higieny rąk

Upewnij się, że umywalki są:
• dostępne
• funkcjonalne (sprawne)
• w odpowiedniej ilości
• wyraźnie przeznaczone do mycia rąk
• zaopatrzone w mydło oraz 

jednorazowe ręczniki papierowe

Zapewnij preparat do dezynfekcji rąk:
• w toaletach
• w jadalniach& holach
• krytyczne miejscach w obszarach 

przygotowywania żywności
• przy wejściu

Upewnij się, że temperatura wody do 
mycia rąk jest odpowiednia 
(wg loklanych przepisów)

Zachęcaj do częstego i dokładnego mycia rąk 
(min 30 sekund), zwracając szczególną uwagę na 
usuwanie wszelkich zabrudzeń spod paznokci.

Kiedy należy myć ręce
Przed 
• rozpoczęciem pracy z żywnością
• ponownym wejściu do strefy 

przygotowywania żywności
• założeniem rękawiczek
Po
• pracy z surową żywnością
• pracy z zabrudzonymi naczyniami lub 

sprzętem
• kontakcie ze śmieciami
• przerwie na jedzenie/picie
• Kaszlu, kichaniu, dotykaniu rękami twarzy, 

uszu lub innych części ciała
• dostosowywaniu./ zdejmowaniu maseczki
• orzystaniu z toalety
• kontakcie z pieniędzmi
• sprzątaniu
• zdjęciu rękawiczek - rękawiczki nie zastępują 

konieczności umycia rąk!
• Kiedy są brudne

Jak możesz pomóc swojemu personelowi
Udostępnij Zapewnij szkolenie Przypomnij



Zakrywaj nos i usta, kiedy 
kichasz lub kaszlesz

Stosuj jednorazowe 
chusteczki i wyrzucaj je 
natychmiast po użyciu

Zawsze myj ręce po 
kichaniu, kaszlaniu lub 
wyrzuceniu zużytej 
chusteczki

Pamiętaj również: 

• Staraj się nie dotykać nosa, ust, okolic oczu
• Unikaj kontaktu z ludźmi potencjalnie 

zakażonymi lub z chorymi
• Poproś osobę które kicha lub kaszle by 

zakryła nos i usta jednorazową chusteczką 
i umyła ręce po jej wyrzuceniu

• Udostępnij plakaty przypominające o 
dobrych praktykach higieny osobistej w 
widocznych miejscach
(wersje elektroniczne mogą byc dostarczone przez  
Diversey, prosimy o kontakt z przedstawicielem) 

Dobre praktyki higieniczne
Szkolenie przypominające dla personelu



IntelliCare
Twój partner w zakresie odpowedniej higieny rąk

PREPARATY MYJĄCO-
DEZYNFEKUJĄCE

PREPARATY DEZYNFEKUJĄCE

HYBRYDOWE I MANUALNE 
DOZOWNIKI

PREPARATY W FORMIE PIANY, PŁYNU, 
ŻELU- UNIWERSALNE DLA KAŻDEGO 

DOZOWNIKA IC

MATERIAŁY 
SZKOLENIOWE

MATERIAŁY 
WSPIERAJĄCE 

+ + +

Chroń każdy moment

System IntelliCare ™ został zaprojektowany tak, aby zaspokoić wszystkie potrzeby związane z higieną rąk, dzięki uniwersalnej,
nowoczesnej i trwałej platformie, która jest kompatybilna z produktami w płynie, żelu, piance. W połączeniu z materiałami 
szkoleniowymi oraz innymi materiałami pomocniczymi zapewnia kompletne rozwiązanie do higieny rąk.



Let’s live!
Zaostrzone procedury bezpieczeństwa 

żywności- przygotowanie



Gdzie zacząć?

W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się mikroorganizmów, takich jak SARS-

CoV-2 (koronawirus) przygotuj się na zwiększone i zaostrzone środki związane 

z bezpieczeństwem żywności (HACCP). 

• Dokładne mycie i dezynfekcję powierzchni

• Odpowiednią higienę osobistą

• Dobre praktyki postępowania z żywnością:

• Przestrzeganie kluczowych zasad bezpieczeństwa żywności: ochrona 

żywności, właściwy transport, obróbka termiczna, przestrzeganie 

odpowiednich procedur chłodzenia i podgrzewania (zarządzanie 

temperaturą)

• Zwrócenie szczególnej uwagi na dostawy produktów: zachowanie 

odpowiedniego dystansu od dostawcy oraz higienę rąk po pracy z 

produktami.

Bezpieczeństwo żywności



O czym należy pamiętać

W pomieszczeniach przygtowywania żywności, oddzielenie czystego

i brudnego obszaru jest niezbędne w celu zmniejszenia ryzyka 

zanieczyszczenia krzyżowego.

• Stosuj jasne zasady dotyczące odseparowania dwóch różnych 

pomieszczeń: np. zmywalnia zastawy kuchennej powinna mieć 

odzielną drogę brudną naczyń, które wchodzą do kuchni i drogę 

czystą, gdzie zastawa trafia po umyciu na kuchnię. Drogi te nie mogą 

się krzyżować

• Jeżeli oddzielenie tych obszarów nie jest możliwe z powodu braku 

miejsca lub personelu, należy ustalić jasne zasady pracy, które będą 

to wymuszać: np. wymóg mycia rąk przy przechodzeniu ze strefy 

„brudnej” na „czystą”

Bezpieczeństwo żywności

Diversey Consulting oferuje kompletny pakiet 
usług w oparciu o najnowsze osiagniecia i 
koncepcje w zakresie wdrożenia zaleceń 
dotyczących bezpieczeństwa żywności.



Let’s live!

Zapewnienie bezpieczeństwa gościom



Daj swoim gościom poczucie bezpieczeństwa i możliwość zachowania /przestrzegania zasad higieny.
• Zapewnij dostęp do środków dezynfekujących ręce w holu za pośrednictwem mobilnej stacji do 

higieny rąk 
• Zapewnij chusteczki jednorazowego użytku do dezynfekcji powierzchni

*zapoznaj się z wytycznymi producenta 
dotyczącymi czyszczenia ekranów dotykowych

Udostępnij chusteczki 
dezynfekcyjne jednorazowego 
użytku tak by były dostępne w 
pobliżu:
• Stołów
• Przyborników do przypraw
• Automatów do napojów 

samoobsługowych
• Ekranów dotykowych*
• Innych urządzeń przenośnych

Stojak oraz dozownik z 
preparatem do dezynfekcji rąk na 

bazie alkoholu

Chroń swoich gości



Chroń swoich gości

Wspieraj gości w przestrzeganiu higieny w 
łazienkach hotelowych.

Zaoferuj swoim gościom: 

✔ Mydło do rąk, balsam
✔ Ręczniki papierowe
✔ Instrukcję” jak prawidłowo myć ręce”
✔ Kosz na śmieci przy zlewie, aby goście mogli 

zakręcić kran używając ręcznika 
papierowego a następnie go wyrzucić



Oferujemy pomoc w oznakowaniu, które można umieścić:
• na drzwiach wejściowych
• na stołach
• często dotykanych przedmiotach

Stosowanie zaostrzonych procedur mycia i dezynfekcji musi być 
widoczne we wszystkich obszarach restauracji, w której znajdują 
się goście.

Pokaż swoim klientom, że zależy Ci na ich komforcie i 
bezpieczeństwie. Przygotuj plakaty, znaki i inne materiały 
komunikacyjne, aby zachęcić klientów do dbania o higienę. 
Przypominaj o dezynfekcji rąk oraz zachowaniu dystansu 
społecznego. 

Chroń swoich gości



WEJŚCIE

OBSZARY 
OGÓLNODOSTĘPNE _ 
ŁAZIENKI

1

SALA RESTAURACYJNA

• Preparat dezynfekujący do rąk 
łatwo dostępny dla gości

• Chusteczki dezynfekujące do 
dyspozycji gości przy kasie

KOMUNIKACJA

2

4

5

Bezpieczna obsługa gości

• Komunikacja na wejściu do 
restauracji

• Dostępność preparatu do 
dezynfekcji rąk

• Dezynfekcja identyfikatorów / 
kart wejściowych dla 
pracowników (gdy są używane)

• Dostępność mydła do mycia rąk, 
preparatu do dezynfekcji rąk oraz 
ręczników papierowych

• Instrukcje jak prawidłowo myć i 
dezynfekować ręce

• Komunikacja przy wejściu i w 
pobliżu stołów w restauracji

• Dostępność preparatu do 
dezynfekcji rąk

• Profesjonalne mycie i dezynfekcja  
blatów

• Chusteczki dezynfekujące do 
dyspozycji gości

• Komunikacja w formie cyfrowej i 
papierowej: bezpieczeństwo jest 
podstawą naszych działań

• Najlepsze praktyki stosowane z 
partnerami biznesowymi / 
dostawcami

• Wprowadzenie konkretnych działań 
w celu zapewnienia bezpieczeństwa

• Przypomnienie zaleceń dotyczących 
zalecanej odległości

• Widoczny personel sprzątający, 
regularnie monitorujący czynności 
związane z utrzymaniem czystości

COFFEE CORNER

3



Let’s live!

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom



Ważne jest, by zapewnić 
bezpieczeństwo swoim 
pracownikom ale też 
poinformować o możlwiości 
wystąpienia ryzyka. Każdy z 
nich powinien mieć wiedzę na 
temat wytycznych, jakich 
należy przestrzegać, aby 
zmniejszyć jego wystąpienie. 

Nie zapomnij też podziękować 
im za ich ciągły wkład i 
zaangażowanie.

Chroń swoich pracowników



• Pracownicy z objawami choroby układu oddechowego 
muszą pozostać w domu, dopóki nie będą całkowicie zdrowi 
– bez gorączki i innych objawów przez co najmniej 24 
godziny.

• Jeśli pracownik uzyska pozytywny wynik testu na obecność 
COVID-19, należy postępować zgodnie z wytycznymi  
i wymogami lokalnego urzędu zdrowia.

• Pracownik powinien powiadomić swojego przełożonego 
jeżeli któryś z członków jego rodziny zachorował na COVID-
19

• Jeżeli pracwonik jest zakażony COVID19, pracodawca musi 
poinformować o tym pozostałych pracowników ( z 
zachowaniem odpowiednich zaleceń dotyczących ochrony 
danych osobowych)

Badanie stanu zdrowia
Czy powinieneś być dziś w pracy?



Ładogny preparat na bazie 
etanolu, skuteczny wobec 
szerokiego grona 
mikroorganizmów, w tym 
wirusów podobnych do 
SARS-CoV-2.

Preparat do dezynfekcji rąk 
na bazie alkoholu 

Soft Care Des E Spray

Zaangażuj swoich pracowników

Preparat myjąco dezynfekujący, 
który myje i dezynfekuje 
wszystkie powierzchnie w 
jednym kroku. Wymaga 
spłukania wodą.

Preparat do mycia i dezynfekcji 
powierzchni

Suma Bac D10

Unikalny skład i konstrukcja 
ściereczki zapobiega 
narastaniu chorobotwórczych 
mikroorganizmów. Idealne do 
mycia stołów i innych 
powierzchni.

Ściereczki do mycia i dezynfekcji 
powierzchni

SUMA LAVETTE

*Przez zastosowaniem, zapoznaj się z wytycznymi dotyczącymi bezpiecznego stosowania produktów dezynfekujących (ulotka, etykieta). 
Sprawdź ulotki, karty charakterystyki, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat produktów; http://sds.diversey.com  © 2020 Diversey, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone , www.diversey.com



Preparat do mycia i dezynfekcji 
na bazie alkoholu do stosowania 
w miejscach przygotowywania 
żywności. Idealny do szybkiej 
dezynfekcji powierzchni.

Suma Alcohol Spray D4.12

Jednorazowa ściereczka z 
wysokiej jakości 
mikrowłókna, którą można 
stosować na sucho lub na 
mokro. Idealna do ścierania 
stołów i innych powierzchni. 

Ściereczka z mikrowłókna

TASKISUM

Zaangażuj swoich pracowników

Ładogny preparat na bazie 
etanolu, skuteczny wobec 
szerokiego grona 
mikroorganizmów, w tym 
wirusów podobnych do 
SARS-CoV-2.

Soft Care Des E Spray
Preparat do dezynfekcji rąk 

na bazie alkoholu 
Preparat do mycia i dezynfekcji 

powierzchni

*Przez zastosowaniem, zapoznaj się z wytycznymi dotyczącymi bezpiecznego stosowania produktów dezynfekujących (ulotka, etykieta). 
Sprawdź ulotki, karty charakterystyki, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat produktów; http://sds.diversey.com  © 2020 Diversey, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone , www.diversey.com



Preparat do mycia i dezynfekcji 
na bazie alkoholu do stosowania 
w miejscach przygotowywania 
żywności. Idealny do szybkiej 
dezynfekcji powierzchni.

SURE Cleaner Disinfectant

Jednorazowa ściereczka z 
wysokiej jakości 
mikrowłókna, którą można 
stosować na sucho lub na 
mokro. Idealna do ścierania 
stołów i innych powierzchni. 

Ściereczka z mikrowłókna

TASKISUM

Zaangażuj swoich pracowników

Ładogny preparat na bazie 
etanolu, skuteczny wobec 
szerokiego grona 
mikroorganizmów, w tym 
wirusów podobnych do 
SARS-CoV-2.

Soft Care Des E Spray
Preparat do dezynfekcji rąk 

na bazie alkoholu 

*Przez zastosowaniem, zapoznaj się z wytycznymi dotyczącymi bezpiecznego stosowania produktów dezynfekujących (ulotka, etykieta). 
Sprawdź ulotki, karty charakterystyki, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat produktów; http://sds.diversey.com  © 2020 Diversey, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone , www.diversey.com

Ekologiczny preparat do mycia       
i dezynfekcji powierzchni 



Jeśli pozwala na to charakter pracy, personel pracujący w danej 
restauracji, powinien postępować zgodnie z wytycznymi. 
Powinien również zachować odpowiedni dystans 
interpersonalny.

Zalecenia:
• Ograniczenie liczby załogi pracującej na danym obszarze
• Zachowanie minimalnej zalecanej odległości (postępowanie 

zgodnie z lokalnymi zaleceniami) i oczyszczenie ciągów 
komunikacyjnych

• Noszenie maski i rękawiczek podczas serwowania posiłków
• Przestrzeganie minimalnej odległości także podczas przerw
• Dobra wentylacja miejsca pracy (codziennie otwieranie okna 

na pół godziny lub korzystanie ze sprawnej klimatyzacji)

Wskazówki dotyczące maksymalizacji 
dystansu społecznego dla gości



Personel mający bezpośredni kontakt z klientem powinien również 

przestrzegać wskazówek dotyczących zachowania odpowiedniej odległości 

poprzez:

• Kontrolowanie liczby osób wchodzących do restauracji

• Zachowanie zalecanej odległość między stołami, jeśli to możliwe, lub 

wyraźnie oznaczenie krzeseł / stołów, które powinny być wolne

• Usunięcie niepotrzebnych elementów ze wspólnych przestrzeni (gazety, 

czasopisma, gry społecznościowe)

• Utrzymanie zalecanej odległości, płatności zbliżeniowe, używanie 

ręczników papierowych do serwowania posiłków)

Postępuj zgodnie z zaleceniami lokalnych władz.

Wskazówki dotyczące maksymalizacji 
dystansu społecznego dla gości



Lista weryfikacyjna

Odpowiednie produkty i narzędzia, takie jak:

• Stacja do dezynfekcji rąk przy wejściu
• Preparaty dezynfekujące do rąk
• Chusteczki do dezynfekcji powierzchni (jednorazowego 

użytku)
• Mydło do rąk (wystarczające zapasy) / sprawne 

dozowniki
• Ręczniki papierowe (odpowiednia ilość)
• Preparaty myjące oraz dezynfekujące do powierzchni
• Ściereczki / i inne akcesoria 
• Środki ochrony indywidualnej takie jak rękawiczki, 

maseczki

Materiały pomocnicze, takie jak:

• Naklejki informacyjne/ tabliczki na wejciu do lokalu/ 
poszczególnych pomieszczeń wewnątrz

• Instrukcje obrazkowe „Jak prawidłowo myć ręce”
• Plakat informujący jak ważna jest higiena osobista
• Lista kontrolna „na temat stanu zdrowia”
• Lista kontrolna dla procedur mycia i dezynfekcji w kuchni
• Plany higieny z wyszczególnionymi punktami krytycznymi 

wymagającymi dezynfekcji
• Wytyczne- standardowe procedury operacyjne
• Szkolenia dla personelu (DLMS)

Inne 
• Kosz na śmieci przy umywalkach, aby goście mogli zakręcić 

kran ręcznikiem papierowym a następnie wyrzuić ręcznik
• Kosz na śmieci w pobliżu drzwi, aby goście mogli użyć 

ręczników papierowych do otwarcia drzwi



Dziękujemy.

All logos and trademarks are owned by or licensed to Diversey, Inc. 

Kiedy Twój świat jest
czysty, wszystko układa
się tak, jak powinno


