Sekcija vzdrževalcev tekstilij

PRIPOROČILA ZA DELODAJALCE IN ZAPOSLENE OB OBISKU KEMIČNE
ČISTILNICE ALI PRALNICE
1. NAMEN
Navodila so namenjena delodajalcem, izvajalcem nege tekstilij (pranje, kemično čiščenje in
popravila oblačil). Namen navodil je zagotoviti enoten pristop pri ravnanju s tekstilijami ob
pojavu okužbe z virusom SARS-CoV-2 in je namenjeno osebju, ki rokujejo s tekstilijami. Ena
od glavnih obveznosti delodajalca je zagotavljati tudi pogoje za varnost in zdravje pri delu.
Najbolj pomemben ukrep je dosledna higiena rok in higiena kašlja ter vzdrževanje razdalje
med ljudmi (vsaj 2 m). Zaposleni uporabljajo zaščitno masko in nitrine rokavice.
2. Virus SARS-CoV-2, ki povzroča COVID-19
Virus SARS-CoV-2, ki povzroča COVID-19, se med ljudmi širi kapljično, lahko s tesnimi stiki
ali preko onesnažene površine. Virus SARSCoV-2 v telo vstopa preko nosne, ustne sluznice
in sluznice oči, lahko se širi tudi preko prebavil. Zato je treba dosledno upoštevati ukrepe za
preprečevanja kapljične in kontaktne okužbe.

3. RAVNANJE S TEKSTILIJAMI
Najbolj pomemben ukrep je dosledna higiena rok (priporočamo uporabo rokavic) in
higiena kašlja (obvezna zaščitna maska) ter vzdrževanje razdalje med ljudmi (vsaj 2
m). Ravnanje s čistim perilom se mora izvajati na način, da ne pride do kontaminacije, v
kolikor obstaja sum, da (je) imate perilo, ki je okuženo. Raziskave so doslej pokazale, da
virus SARS-CoV-2 na tekstilijah preživi predvidoma do 24 ur. Zato je treba tako pri ravnanju
s tekstilijami skrbno ravnati, da le-to ne bi bilo možni vir prenosa virusa SARS-CoV-2.
Glede na to, da virus lahko na tekstilijah preživi tudi 24 ur, se lahko poslužujete predloga, da
vse tekstilije pustite mirovati, da mine čas ko virus izgubi kužnost. To je primer, ko tekstilje ni
več potrebno takoj obdelati, a še vedno velja uporaba osebne varovalne opreme (nitrilne
rokavice, zaščitna maska). Embalaža (vrečke, kartonske škatle…) v kateri je bilo domnevno
okuženo s Covid 19 perilo se odvrže na način, ki je skrajno previden, da se takšna embalaža
ne povrne v ponovno uporabo.
Uporabljeno perilo, oblačilo se zbira po ustaljenem postopku v kolikor vas potrošnik obvesti,
da je bilo oblačilo v stiku z uporabnikom okuženim z virusom SARS-CoV-2, vložite perilo v
dodatno PVC vrečo in se označi (lahko drugačna barva vreče – npr. rumena ali pa napis
OKUŽBA; COVID). Dodatna oznaka je potrebna zato, da se osebje v pralnici ustrezno zaščiti,
ko rokuje z nečistimi tekstilijami. Zagotoviti je treba ločene poti transporta in prostorsko ločeno
shranjevanja čistega in nečistega perila. (Čisto perilo, oblačilo je treba ločeno shranjevati od
umazanega perila). (Zaposleni ali osebje, ki rokuje s perilom in oblačili od uporabnika, ki je
okužen z virusom SARS-CoV-2). Priporočeno je, da stranke pri katerih ostaja sum na
okuženost z virusom Covid – 19 predhodno obvestijo namen obiska poslovalnice in hkrati s
strani čistilnice ali pralnice prejme navodila o hrambi in oddaji tekstilij v nego (sortirano perilo,
izpraznjene žepe, tekstilij transportirane in oddane nepoškodovani zaprti in primerno označeni
embalaži). Tekstilje ki so nameščene v rumeno vrečo oziroma v dodatno označeno vrečo, se
stresejo neposredno v pralni stroj, tekstilije se ne prebirajo, vse se vloži v stroj, saj se s tem
ognemo kontaminaciji delovnega prostora.
Zelo pomembno je, da se redno razkužuje in čisti pot (guma okoli bobna, zunanjost stroja), ki
jo tekom transporta kontaminirajo tekstilije. Oblačila, ki so oprana oziroma očiščena, bi lahko
pri praznjenju bobna ponovno kontaminirali.
Detaširanje tekstilij je v primeru prisotnosti virusa problematično, saj se lahko s prhami in
vpihavanjem zraka kapljice virusa izpiha v delovni prostor in ozračje delavnice. V kolikor je
možno je svetovana podetašura in uporaba obvezne opreme, kot so zaščitne maske za
dihala in zaščitna očala, da preprečujejo dostop kapljic do sluznice. Lahko pa pustite oblačila
vsaj 24 ur mirovati, da virus izgubi kužnost.
4. ČIŠČENJE UPORABNIKOVE OKOLICE
Čiščenje in razkuževanje uporabnikove okolice naj se izvedeta čimbolj pogosto, najmanj
dvakrat v delovni izmeni.
Skrbno naj se očistijo površine, ki se jih osebe pogosto dotikajo, po končanem čiščenju naj
se površine tudi razkužijo (npr. kljuke vrat, strojev, likalnikov, pulti, vse dostopne površine
sten in oken, svinčnike za souporabo za stranke ipd.).
Telefonske slušalke, računalniške tipkovnice, domofone in druga stikala se pobrišejo
alkoholnim razkužilom (vsaj dvakrat v delovni izmeni in ob vsaki vidni kontaminaciji. Vedno
razkužujemo čisto površino.
Osebje, ki izvaja čiščenje in vzdrževanje prostorov, vključno s tlemi, in rokuje z odpadki,
mora nositi kirurško masko, zaščitne rokavice. Priporočljivo je redno čiščenje, ki mu sledi
dezinfekcija z uporabo razkužil, ki delujejo proti virusom.

5. Zaposleni morajo upoštevati splošna priporočila, ki veljajo za zmanjšanje prenosa
povzročiteljev nalezljivih bolezni:



ob prihodu nimajo povišane telesne temperature,
v zadnjih (7-14) dneh niso bili v kontaktu s COVID-19 + osebo oziroma osebo z znaki
za COVID-19, ki je bila poslana v samo-izolacijo,
 ne hodijo bolni na delo in v primeru bolezenskih znakov za nalezljivo bolezen takoj po
telefonu obvestijo delodajalca,
 skrbijo za ustrezno in redno higieno rok, po potrebi tudi razkuževanje rok, in higieno
kašlja,

pri delu s strankami nosijo zaščitno masko in ustrezno zaščitno opremo, ki jo uporabljajo
sicer pri rednem delu,
 se izogibajo osebam, ki kažejo znake okužbe dihal,
 varno ravnajo s hrano.
Delovni prostor naj se po čiščenju prezrači (vsaj 10 minut, odprta okna).
NIKOLI NE RAZKUŽUJEMO VIDNO UMAZANIH POVRŠIN.

ŠE DODATNI NASVETI :
Naročilo in sprejem strank: V kolikor je več strank, naj se te obvezno sprejema posamezno
(in se od njih zahteva medsebojno oddaljenost vsaj 2m).
Zaščitne maske: Zaščitna maska je časovno omejena, ko je navlažena in ne omogoča več
ustrezne zaščite. Uporaba pralnih zaščitnih mask: maska je primerna za večkratno uporabo,
če jo po vsaki u uporabi prelikamo z likalnikom, brez pare.
Razkužilo:
- v primeru, da ga ni mogoče kupiti, ga lahko pripravite sami: vsebnost etanola v razkužilu za
roke naj bo najmanj 60 %)
- sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože!
- ob vstopu v sprejemno pisarno in v delavnico na vidnem mestu postavite razkužilo za roke
in ga opremite z napisom/ zahtevo:
RAZKUŽILO – Drage stranke ob vstopu si prosim razkužite roke .
Hvala za razumevanje.

Povzeto po :
- Priporočilih za ravnanje s tekstilijami in razdeljevanjem hrane z namenom preprečevanja prenosa
okužbe z virusom SARS-CoV-2 za izvajalce socialnovarstvenih ustanov
- Navodilih za delo v servisnih storitvah in drugih storitvah, ter živilskih in tehničnih trgovinah ob
postopnem sproščanju nekaterih ukrepov v času epidemije

