
Instrukcja czyszczenia i dezynfekcji 
powierzchni dotykowych

Załóż rękawice ochronne, przygotuj zieloną 
ścierkę oraz środek czyszczący/dezynfekcyjny.*

Spryskaj odpowiednio złożoną ścierkę – 
ścierka musi być wilgotna.

Przetrzyj klamki, uchwyty w drzwiach wejścio-
wych i obrotowych z zewnątrz i od wewnątrz.

Przetrzyj ślady dotykowe w okolicach 
klamek.

Przetrzyj przełączniki oświetlenia oraz 
powierzchnię zmywalną wokół nich.

POLSKA

Przetrzyj blat recepcji.

Przetrzyj krzesła i fotele – górne krawędzie, 
podłokietniki.

Przetrzyj stoliki i meble w miejscach 
dotykowych.

Przetrzyj przyciski przywoławcze windy.

Przetrzyj poręcze przy schodach.

Przetrzyj termostaty przy grzejnikach.Przetrzyj sterowniki klimatyzacji
i wentylacji.
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Powierzchnie dotykowe mogą stanowić źródło prze-
noszenia patogenów między osobami, które mają 
dotykowy kontakt z powierzchnią. Skuteczne zapo-
bieganie infekcjom można osiągnąć wyłącznie dzięki

kompleksowemu utrzymaniu higieny. W okresie  
zagrożenia epidemicznego, powierzchnie dotykowe 
wymagają wyjątkowej staranności oraz zwiększonej 
częstotliwości czyszczenia i dezynfekcji.
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*- w zależności  od prowadzonego procesu: czyszczenia lub dezynfekcji

1. Przed rozpoczęciem pracy zapoznaj się z instrukcjami:  
• instrukcją użycia ścierki i-fibre, 
• instrukcją bezpiecznego zdejmowania rękawic ochronnych,

2. Załóż środki ochrony osobistej,
3. Wykonaj czyszczenie według poniższej procedury.
4. Po wyczyszczeniu według tej samej procedury wykonaj dezynfekcję 

(stosując środki do szybkiej dezynfekcji).

W okresie zagrożenia epidemicznego w czasie prowadzenia 
prac czyszczenia i dezynfekcji jesteś zobowiązany stosować 
szczególne środki ochrony osobistej:   
• rękawice ochronne, 
• okulary (ochrona przed zachlapaniem oczu) 
• fartuch (lub kombinezon ochronny) 

Pamiętaj: odwracaj ścierkę, aby nie przenosić 
zabrudzeń na kolejne powierzchnie.
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Odłóż użytą ścierkę do prania. Ściągnij rękawice i wyrzuć je do pojemnika 
na odpady.
Uwaga: w okresie zagrożenia epidemicznego  
rękawice wrzucaj do oznaczonych pojemni-
ków na odpady niebezpieczne.

Dokładnie umyj i zdezynfekuj ręce 
(min. 30 sekund).

Pamiętaj:
1.  podczas przecierania ściereczka musi być  wilgotna,
2.  środek czyszczący/dezynfekcyjny aplikuj na ściereczkę, a nie na przedmioty.
3.  zmieniaj powierzchnie czyszczące ściereczki, tak, aby zawsze przecierać czystą powierzchnią 

 (masz do dyspozycji 16 powierzchni w każdej ściereczce)- zapoznaj się z instrukcją  
 użytkowania ściereczki i-fibre.

4.  przyporządkuj kolor ścierki do obszaru jej użycia, aby zapobiegać  
 skażeniom krzyżowym między różnymi obszarami: 

i-team Polska
Tyniecka 126C •  30-376 Kraków • Polska • 12 268 32 18 • hello@i-teampolska.pl

Pobierz za darmo szczegółowe plany pracy:  www.i-teampolska.pl/plany-pracy

Dowiedz się więcej, jak korzystać  
z narzędzi do szybszego  
i efektywniejszego sprzątania,  
odwiedź: www.i-teampolska.pl

• obszary wspólne - kolor zielony 
• kuchnia/kantyna - kolor żółty
• sanitariaty - kolor czerwony 
• stanowisko pracy - kolor niebieski

Instrukcja czyszczenia i dezynfekcji
powierzchni dotykowych
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Pamiętaj: odwracaj ścierkę, aby nie przenosić 
zabrudzeń na kolejne powierzchnie.
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