Fertőtlenítési Utasítás
a
Vitafort Zrt részére
1./ Alapelvek:
A koronavírus tulajdonságai: Jelen tudásunk szerint a vírus közvetlen érintkezéssel és
cseppfertőzéssel terjed. Arra vonatkozóan, hogy a különböző környezeti tárgyakon mennyi
ideig marad fertőzőképes, nincsenek pontos információink. Éppen ezért nem tudjuk azt sem,
hogy a ragályfogó eszközök mennyiben játszanak szerepet a vírus átvitelében, ennek
ellenére minden egyes takarítás alkalmával mindent meg kell tennünk a kórokozó
gyérítéséért, elpusztításáért.
A fertőzési lánc megszakításának fontossága: Ahhoz, hogy meg tudjuk állítani a járvány
fokozódását, a legfontosabb amit tehetünk, hogy megakadályozzuk a vírus tovaterjedését.
Ha nem adunk lehetőséget egyik emberről a másikra való terjedésének, akkor a járvány
megáll és a vírus remélhetőleg eltűnik. A védőeszközök viselése, a távolságtartás, a
fertőtlenítések és egyéb járványvédelmi intézkedések stb., mind ezt a célt szolgálják.

2./ Fertőtlenítési eljárások
2.1./ Személyi fertőtlenítés a VITAFORT Zrt. területére való belépéskor.
A VITAFORT Zrt. területére való belépéskor, MINDENKI számára kötelező a lábbeli és a kéz
fertőtlenítése.
A lábbelik fertőtlenítését az erre a célra kereskedelmi forgalomban levő fertőtlenítő
lábszőnyeg segítségével kell elvégezni. A személyek belépésekor mindkét lábbeli teljes
talpfelületével kötelező belépni a fertőtlenítő szőnyegbe, illetve annak folyadékot
tartalmazó szivacsos medencéjébe.
A lábszőnyeget (annak szivacsos folyadéktartó medencéjét) fertőtlenítő oldattal feltöltve kell
tartani.
Fertőtlenítőszer: VIROCID 0,5 %-os oldata
A belépő személyek kézfertőtlenítéséhez fertőtlenítő oldatot/gélt kell elhelyezni, az erre a
célra alkalmas pumpás adagoló flakonban.
A flakon fertőtlenítőszer tartalma: KENOSEPT-G
A gélből a pumpás flakonból kb. 5 ml-t kell a kézfelületre kinyomni, majd egyenletesen el kell
dörzsölni, és hagyni kell leszáradni. (Leöblíteni nem szükséges)
A KENOSEPT-G bőrbarát anyagokat tartalmaz, még huzamos használat esetén sem okoz
bőr kiszáradást, kisebesedést.
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Amennyiben nem hozzáférhető a KENOSEPT-G, akkor használható azonos módon a
KENOSEPT–L készítmény is, vagy olyan kereskedelmi forgalomban levő, engedélyezett
kézfertőtlenítő készítmény, amelynek deklaráltan virucid hatása van.
A lábfertőtlenítő szőnyegben alkalmazott VIROCID 0,5 %-os oldata a kézfertőtlenítő
flakonokban nem használható a készítmények bőrizgató hatása miatt!
A lábfertőtlenítő szőnyegeket illetve a kézfertőtlenítő pumpás adagolókat a VITAFORT Zrt.
minden bejárati pontján el kell helyezni, ahol bármilyen személyi forgalom történik és
használatukat meg kell követelni!
Azok a személyek, akik a fertőtlenítési eljárásokat nem hajlandók elvégezni, nem
léphetnek be a VITAFORT Zrt. területére, belépésüket meg kell tiltani és meg kell
akadályozni!!
Felelősek: a rendészet (porta) munkatársai, illetve a rendészet által közvetlenül nem
ellenőrzött területeken (pl. raktárak) a területek vezetői.
A lábbeli fertőtlenítő szőnyegek megfelelő fertőtlenítő oldattal való feltöltését szükség
szerint, de naponta legalább egyszer el kell végezni, illetve hasonlóan a pumpás adagolók
fertőtlenítő gél utánpótlását is folyamatosan biztosítani kell!
Felelős: Laczy Károly telepvezető

2.2./ Az irodaépületen belüli helyiségek takarítási és fertőtlenítési eljárása
A naponta normál esetben is elvégzendő takarítási feladatok a következők:
Szőnyegpadlók és szőnyegek alapos mélyporszívózása,
Járófelületek (laminált parketták, kő járólapok) porszívózása
Bútorfelületek portalanítása, felület ápolása,
Bőr bútorok felületének törlése,
Íróasztalok szabad részeinek, székek karfáinak törlése,
Villanykapcsolók, lámpakapcsolók tisztítása,
Üveg választófelületek, csempék tisztítása,
Hulladékgyűjtő edények kiürítése,
Mosdókban a tükrök, kapcsolók, mosdók, csapok tisztítása
WC-k, piszoárok gondos tisztítása
A fenti takarítási feladatokhoz a normál esetben is használatos háztartási tisztítószereket kell
alkalmazni.
A koronavírus járványhelyzetre való tekintettel azonban az irodaépülethez tartozó
helyiségekben (a normál esetben is alkalmazott fertőtlenítés helyett) a következők szerinti
fertőtlenítési műveleteket kell elvégezni:
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Fertőtlenítőszerrel átnedvesített törlőkendővel át kell törölni
 az ajtók kilincseit
 villanykapcsolókat, lámpakapcsolókat
 csempéket
 mosdókban a tükröket, kapcsolókat, mosdókat, csapokat
A kő járólap felületeket – az előzetes takarítószeres felmosás és megszáradás után - át kell
törölni fertőtlenítőszeres felmosó moppal.
A WC helyiségeiben a szaniter berendezéseket (WC kagylók, piszoárok) – az előzetes
takarítási eljárás szerinti gondos tisztítás után – be kell fújni, kézi pumpás spray flakon
segítségével fertőtlenítő oldattal és hagyni kell a fertőtlenítő hatás eléréséhez legalább 15
percen át. Amennyiben a fertőtlenítőszer elszínezi a szaniter felületeket, akkor a hatásidő
lejárása után a befújt felületeket tiszta vízzel le kell öblíteni.
Az alkalmazott fertőtlenítőszer: VIROCID 0,5 %-os oldata
Figyelem!
 A fertőtlenítési műveletek során a védőkesztyű (háztartási gumikesztyű) és a
sprayezési folyamatnál védőszemüveg (vagy védőálarc) használata is kötelező.
 a fertőtlenítő oldat csak önmagában használható, egyéb fertőtlenítőszerekkel (pl.
Hypó) nem keverhető!
 A fertőtlenítőszer a felületek fertőtlenítésére alkalmas, tisztító hatással nem
rendelkezik, ezért az előzetes gondos takarítás / tisztítás elvégzése elengedhetetlen.
A takarítási/ fertőtlenítési feladatok előírásszerű elvégzéséért felelős a kijelölt takarító
személyzet
2.3. / Üzemi öltözők, zuhanyozók, WC –k takarítása, fertőtlenítése.
Az üzemi öltözők takarítása azonos módon történik az irodaépületen belüli mosdóknál illetve
WC-knél leírtakkal.
A fertőtlenítés módja is azonos, azzal a különbséggel. hogy a zuhanyozó fülkéket is - az
előzetes takarítási eljárás szerinti gondos tisztítás után – le kell fújni fertőtlenítő oldattal.
Továbbiakban az eljárás azonos.
A kő járólap felületeket – az előzetes takarítószeres felmosás és megszáradás után - át kell
törölni fertőtlenítőszeres felmosó moppal.
A takarítási/ fertőtlenítési feladatok előírásszerű elvégzéséért felelős a kijelölt takarító
személyzet
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2.4. / Üzemi étkező helyiség
Az ételkiosztó konyhai részében - függetlenül az időponttól - csak a kijelölt, az ételek
kiosztását végző munkatárs tartózkodhat.
Az étkezés befejezése után, az elmosogatott evőeszközöket, be kell áztatni fertőtlenítő
oldatba, és azokat legalább 15 percen keresztül benn kell tartani. A hatóidő letelte után az
evőeszközöket tiszta ivóvízzel le kell öblíteni és hagyni kell megszáradni.
Az áztatás céljára szolgáló fertőtlenítő oldatot szükség szerint, de legalább 3 naponként
cserélni kell !
Fertőtlenítőszer: Hypó 2,0 %-os oldata
Az étkezések befejezése után fertőtlenítőszeres törlőkendővel át kell törölni a kiszolgáló pult
felületét, a kiosztó konyhát és az étkező részt elválasztó üvegfalat, valamint az étkező
asztalok felületét, továbbá az ajtók kilincseit.
A kő járólap felületeket – az előzetes takarítószeres felmosás és megszáradás után - át kell
törölni fertőtlenítőszeres felmosó moppal.
Fertőtlenítőszer: VIROCID 0,5 %-os oldata
A fertőtlenítő műveletek során védőkesztyű (háztartási gumikesztyű) használata kötelező.
A takarítási/ fertőtlenítési feladatok előírásszerű elvégzéséért felelős az ételkiosztás végző
munkatárs.

2.5./ Kiemelt veszélyességi fokozatú területek takarítási, fertőtlenítési előírása.
Kiemelt veszélyességi fokozatúnak minősülnek azok a munkaterületek, ahol elkerülhetetlen
idegen személyek belépése illetve átmeneti tartózkodása, a VITAFORT Zrt. területén.
Ezek a munkaterületek:
 kiíró helyiség
 pénztár
 vásárlók által használható WC, és mosdó
 áruátvevő, illetve kiadó raktár iroda helyisége
 recepció
 valamint minden terület, ahol bármely céllal, külső személyek tartózkodhatnak
Kiemelt veszélyességi fokozatúnak tekinthető továbbá a Laboratórium mintafogadó részlege,
mivel a postai vagy egyéb úton beérkező vizsgálati minták csomagolóanyagai ragályt hordozó
felületeknek tekinthetők.
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2.5.1. / Kiíró helyiség és pénztár
A kiíró helyiségben, valamint a pénztár előterében - az általános higiénia, fertőzés megelőző
rendszabályok szerint – egyszerre csak egy külső személy tartózkodhat, az 1,5 – 2,0 m
távolság betartása érdekében.
A kiíró helyiségben levő, valamint a pénztárablak előtti pult felületét, továbbá az elválasztó
üvegablakot, valamint a bejárati ajtók kilincseit legalább óránként át kell törölni
fertőtlenítőszerrel átnedvesített törlőkendővel.
Ezen túlmenően a kiíró területén levő – kizárólag személyzeti használatú - WC-ben illetve
mosdóban legalább óránként,fertőtlenítőszerrel átnedvesített törlőkendővel át kell törölni
 az ajtók kilincseit
 villanykapcsolókat, lámpakapcsolókat
 csempéket
 mosdókban a tükröket, kapcsolókat, mosdókat, csapokat
Fertőtlenítőszer: MIKROZID AF Liquid
A fertőtlenítő műveletek során védőkesztyű (háztartási gumikesztyű) használata kötelező.
A feladat elvégzéséért felelős: a telepvezető által kijelölt munkatárs
A munkaidő végeztével a takarító személyzetnek a személyzeti használatú WC takarítását,
fertőtlenítését a 2.2. pontban leírtak szerint kell elvégezni.
A takarítási/ fertőtlenítési feladatok előírásszerű elvégzéséért felelős a kijelölt takarító
személyzet
A kiíró helyiségben valamint a pénztárban dolgozó munkatársak részére kötelező a
védőmaszk valamint a latex védőkesztyű használata.
2.5.2./ Vásárlók által használható WC és mosdó.
A vásárlók és további külső személyek (árufuvarozó gépkocsivezetők) csak és kizárólag a
MEO épület melletti, e célra üzembe helyezett konténeres WC-t, illetve mosdót
használhatják. Minden más, a VITAFORT Zrt. területén levő WC és mosdó használata
számukra tilos!
A munkaidő letelte után, a konténeres WC és mosdó takarítása és fertőtlenítése a 2.2.
pontban leírtakkal azonos módon történik.
A takarítási/ fertőtlenítési feladatok előírásszerű elvégzéséért felelős a kijelölt takarító
személyzet
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A fertőtlenítési műveletek során a védőkesztyű (háztartási gumikesztyű) és a sprayezési
folyamatnál védőszemüveg (vagy védőálarc) használata is kötelező.
A feladat elvégzéséért felelős: a telepvezető által kijelölt munkatárs

2.5.3. / Áruátvevő illetve kiadó raktár iroda helyisége
Az áruátvevő illetve kiadó raktárak iroda helyiségben, - az általános higiénia, fertőzés
megelőző rendszabályok szerint – külső személy egyáltalán nem tartózkodhat.
Ennek ellenére, az iroda helyiségben levő asztal felületeket, valamint a bejárati ajtók
kilincseit legalább óránként át kell törölni fertőtlenítőszerrel átnedvesített törlőkendővel.
Fertőtlenítőszer: VIROCID 0,5 %-os oldata
A fertőtlenítő műveletek során védőkesztyű (háztartási gumikesztyű) használata kötelező.
A feladat elvégzéséért felelős: a raktárvezető által kijelölt munkatárs
A külső személy által érintett és az irodában az ügyintézéssel kapcsolatban otthagyott
tárgyak (pl. számlák, egyéb fuvarokmányok stb.) potenciális ragályhordozó felületűnek
tekinthetők, fertőzésveszélyt jelenthetnek, ezért – az általános higiéniai illetve fertőzés
megelőző rendszabályok alapján - a VITAFORT Zrt áruátvétellel illetve kiadással foglalkozó
munkatársai részére az irodában a latex kesztyű használata kötelező.
A külső személyekkel való kapcsolattartás során (áru átadás, áru átvétel stb.) a raktár
területén minden ezzel kapcsolatban feladatot ellátó munkatárs számára (ügyintéző
raktárosok, targoncavezetők stb.) latex védőkesztyű és védőmaszk használata kötelező .

2.5.4. / Recepció
A recepcióhoz érkező külső személyek személyes tárgyait (pl. kézi táskáikat stb.), valamint az
esetleges egyéb tárgyaikat - bár átmeneti jelleggel - de rendszerint a recepció pultjára teszik.
Ezek felülete potenciális ragályhordozó felületnek tekinthető, ezért a recepció pultfelületét
valamint a bejárati ajtók kilincseit legalább óránként át kell törölni fertőtlenítőszerrel
átnedvesített törlőkendővel.
Annak ellenére, hogy külső tárgyaló partnerek, vendégek érkezése nem javasolt és így
meglehetősen ritka, azonban nem zárható ki, ezen külső személyek által a WC illetve mosdó
használata.
A munkaidő letelte után, a WC és mosdó takarítása és fertőtlenítése a 2.2. pontban leírtakkal
azonos módon történik.
Ezen túlmenően azonban munkaidőben az irodaépületben levő földszinti mosdókban és WCben legalább óránként, fertőtlenítőszerrel átnedvesített törlőkendővel át kell törölni:
 az ajtók kilincseit
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 villanykapcsolókat, lámpakapcsolókat
 csempéket
 mosdókban a tükröket, kapcsolókat, mosdókat, csapokat
valamint a WC helyiségeiben a szaniter berendezéseket (WC kagylók, piszoárok) - szintén
legalább óránként - be kell fújni, kézi pumpás spray flakon segítségével fertőtlenítő oldattal
és hagyni kell állni, a következő órában esedékes bepermetezésig. (A szaniter eszközök
lemosását a 2.2. pontban leírtak szerint a munkaidő utáni takarítószemélyzetnek kell
elvégeznie)
Fertőtlenítőszer: VIROCID 0,5 %-os oldata
A fertőtlenítési műveletek során a védőkesztyű (háztartási gumikesztyű) és a sprayezési
folyamatnál védőszemüveg (vagy védőálarc) használata is kötelező.
A feladat elvégzéséért felelős: a telepvezető által kijelölt munkatárs
2.5.5. / A laboratóriumba érkező minták csomagoló anyagainak felületi fertőtlenítése
A laboratóriumba érkező minták átvétele a jelenleg érvényben lévő járványhelyzet
kezelésére kiadott utasítás szerint, vagy a portán történik, vagy a mintát hozó személy (pl.
posta alkalmazottja) bekísérésével (a személyi fertőtlenítési illetve védelmi utasítások
egyidejű betartásával) a laboratórium mintaátvevő helyiségébe.
A beérkezett mintákat le kell permetezni fertőtlenítő oldattal, majd az előírt fertőtlenítési
hatóidő kivárása után, hozzá lehet kezdeni a minták feldolgozásának.
Fertőtlenítőszer: MIKROZID AF Liquid
A fertőtlenítés hatóideje 5 perc.
A minták átvétele során, latex védőkesztyű és védőmaszk, továbbá a fertőtlenítési folyamat
alatt latex védőkesztyű és védőszemüveg használata kötelező!
A fertőtlenítési hatóidő lejárta után a minták további feldolgozásánál, illetve a laboratóriumi
műveleteknél az egyes munkafolyamatoknál előírt munkavédelmi rendszabályokat kell
betartani, járványügyi szempontú további rendszabály alkalmazása nem szükséges.
Felelős: a laboratórium vezetője

3./ Takarítás/fertőtlenítés hatósági elrendelés esetén:
Indokolt esetben a Hatóság a termelési egységek részleges vagy egészét érintő, teljes körű
fertőtlenítését rendelheti el.
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Ebben a esetben a takarítás és fertőtlenítési eljárás a Hatóság utasításai és szabályai szerint
végzendő el, illetve az alkalmazható fertőtlenítő szerek tekintetében szintén az eljáró
hatóság útmutatásai az irányadóak.
Jelenleg, ilyen hatósági utasítás nincs érvényben.

4. / A fertőtlenítési tervben leírtak betartásával kapcsolatos jogkövetkezmények
A fertőtlenítési tervben leírtak betartása - az egyes feladatok elvégzéséért felelős
munkatársakon túlmenően is - a VITAFORT Zrt. minden munkatársa részére fegyelmi
felelősség terhe mellett kötelező.

A VITAFORT Zrt válságkezelő stábja megbízása alapján, és nevében

Dr. Koppány György

Dr. Dobos László

Dabas, 2021. 03.01.
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