
Bezpieczne miejsce pracy:
COVID-19 – zestaw narzędzi dla branży 

HoReCa



Obecna sytuacja epidemiologiczna przyczyniła
się do pojawienia się wielu trudności w
funkcjonowaniu firm, szczególnie w branży
HoReCa.  Obostrzenia, które zostały
wprowadzone spowodowały, że wiele firm
zmuszonych jest do zmiany dotychczasowego
modelu biznesowego. Co więcej, każdy zakład
pracy zobowiązany jest do zachowania
szczególnej ostrożności w kwestiach higieny
pracy i dezynfekcji. 

Clean Way jako firma, która od lat jest
ekspertem w kwestii utrzymania odpowiedniej
czystości jest gotowa  pomóc Państwu w
usprawnieniu tego procesu zapewniając
bezpieczeństwo i komfort pracy wszystkim
pracownikom oraz klientom. Z tego względu,
przygotowaliśmy zbiór informacji, zaleceń oraz
narzędzi, które z perspektywy doświadczonej
firmy są w kwestii higieny pracy najistotniejsze. 

Z poważaniem 
zespół Clean Way

Jesteśmy dla was



W brany HoReCa ryzyko zakażenia jest
stosunkowo wysokie. Na hotelach spoczywa więc
odpowiedzialność związana z zachowaniem
szczególnej ostrożności. Obróbka dań,
serwowanie oraz sam kontakt z gośćmi powinien
odbywać się w określony sposób. Nie chcemy
bowiem przyczyniać się do rozprzestrzeniania się
wirusa COVID. Warto więc zwrócić szczególną
uwagę na kwestie związane z bezpieczeństwem,
dezynfekcją oraz czystością w hotelu i restauracji. 

W jaki sposób  może rozprzestrzenić się wirus?
W hotelu wirus może rozprzestrzeniać się między
pracownikami drogą kropelkową, gdy osoba
zainfekowana kaszle lub kicha, a także przez
dotknięcie przez pracownika powierzchni lub
przedmiotu, które zostały skażone. 

Odpowiedzialny hotel

Sposoby rozprzestrzeniania się
SARS-CoV-2 

drogą kropelkowąbliski kontakt, dotyk

 

dotykanie skażonych
powierzchni a następnie
dotknięcie nosa lub ust



przed przystąpieniem do pracy
po każdym skorzystaniu z toalety
przed kontaktem z żywnością
po wyniesieniu odpadów
po jedzeniu, piciu lub paleniu
po kontakcie z pieniędzmi
po kaszlu, kichaniu,
wydmuchiwaniu nosa
przed włożeniem i po zdjęciu
rękawiczek
po dotykaniu ciała lub ubrania

Lokale gastronomiczne, które
funkcjonują podczas pandemii
powinny zwrócić szczególną uwagę na
kwestię mycia i dezynfekcji rąk, która
powinna odbywać się jeszcze częściej
niż do tej pory. Ważna jest
dokładność i staranność. 

Pracownicy lokalu gastronomicznego
są zobowiązani do mycia lub
dezynfekcji rąk w następujących
sytuacjach:

Dezynfekcja i mycie rąk



Higiena osobista pracowników
restauracji hotelowej
Higiena osobista to kluczowy element
w lokalu gastronomicznym. Nie chodzi
tutaj tylko o mycie i dezynfekcje rąk. 
 Jest wiele innych aspektów higieny,
które są równie wazne, szczególnie w
dobie pandemii. 

 

Ubranie robocze
powinno być

zmieniane
codziennie

Podczas obróbki
jedzenia włosy
powinny być

zakryte

Rękawiczki są
obowiązkowym
elementem przy

obróbce żywności oraz
przy obsłudze gości



 
Czyszczenie i dezynfekcja powierzchni i
przedmiotów

klamki
włączniki światła
blaty, stoliki i krzesła
karty dań
terminale i kasy
dozowniki
spłuczki, krany, deski
sedesowe

W obecnej sytuacji częste i
rutynowe czyszczenie powierzchni
oraz przedmiotów jest
koniecznością.  Wirus może
utrzymywać się na danej
powierzchni od kilku godzin do
nawet kilku dni! 

Powierzchnie, które powinny być
jak najczęściej czyszczone to m.in:

wytyczne WHO dla
sektora

spożywczego

https://www.who.int/publications/i/item/covid-19-and-food-safety-guidance-for-food-businesses


Wejście

Główny Inspektorat Sanitarny zaleca:
•obowiązkową dezynfekcję rąk przy wejściu do lokalu
•udostępnienie dozowników z płynem do dezynfekcji  rąk dla gości w obszarze
sali

511055

511110

511103

trojak do dezynfekcji

tork alkoholowy preparat w płynie do
higienicznej i hirurgicznej dezynfekcji rąk 

tork alkoholowy preparat w żelu do
higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk,

500 ml

Higiena w każdym miejscu– uzupełniony
o dowozinik przypomina o higienie dłoni

Butelka wolnostojąca z pompką pozwala
na stosowanie w dowolnym miejscu

Przeznaczony do częstego stosowania.
Nie zostawia kleistej powłoki. 

Przednia lada

Główny Inspektorat Sanitarny zaleca:
•umieszczenie dozowników do serwetek tylko w strefie  wydawania jedzenia
•udostępnienie dozowników z płynem do dezynfekcji  rąk dla gości w obszarze sal

272901

15830

12830

Tork XpressnapFit® dozownik do
serwetek naladę

Tork XpressnapFit® białe
serwetki dyspenserowe

Tork XpressnapFit®naturalne serwetki
dyspenserowe

Wytrzymały i pojemny dozownik z
systemem dozowania po jednej  serwetce
–dotykasz tylko serw etki, której użyjesz. 

Pełnowymiarowa serwetka jest złożona
w sposób umożliwiający  umieszczenie

w dozowniku małychrozmiarów

Wyprodukowane w 100% z materiałów z
recyklingu

Stojak do dezynfekcji rąk z dozownikiem

 
Bezdotykowe dozowanie zapewnia

wysoki poziom higieny dla wszystkich
użytkowników.



Główny Inspektorat Sanitarny zaleca:
•restrykcyjne przestrzeganie zasad higieny
•stałe stosowanie dobrych praktyk  higienicznych (regularne mycie rąk,
powstrzymywanie się od niehigienicznych  zachowań, na przykład kichania
czy kasłania,  przy produkcji lub styczności z żywnością itp.)

Kuchnia

651220

291350

473190

560100

420701

420810

Tork uszczelniony dozownik przemysłowy

Tork czyściwo papierowe do dozownika
uszczelnionego

Tork Reflex™ dozownik doręczników 
 centralniedozow anych

Tork dozownik do mydła w płynie  z
ramieniem dozującym

Tork ekstra delikatne mydło wpłynie

Tork preparat do mycia rąk wpłynie

Mniejsze zużycie zapewnione przez
wydajne wkłady  oraz dozowanie po

jednymodcinku

Certyfikat PZH –potwierdza możliwość
kontaktu z żywnością

Higieniczny –chroni ręcznik przed
brudem i wilgocią

Wysoki poziom higieny dzięki pobieraniu
mydła bez dotykania dozownika

Idealne do częstego mycia rąk i przyjazne
dla osób z alergiami

Skutecznie usuwa brud z rąk w kuchniach i
miejscach  przygotowywania posiłków



Łazienki

Główny Inspektorat Sanitarny zaleca:
•wyłączyć z użycia suszarki na dmuchowe, a do osuszania dłoni
stosować papierowe ręczniki
•wywieszenie w pomieszczeniach  sanitarnohigienicznych instrukcji
dot. mycia rąk,  zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i
zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem  do dezynfekcji –
instrukcji prawidłowej dezynfekcjirąk

551000

552500

560000

420501

681000

682000

558040

562000

236050
236051
236052

Dozowanie po jednym odcinku dzięki
specjalnemumechanizmowi

250% więcej ręczników -najbardziej
pojemny dozownik na rynku

Łatwy w użyciu, z certyfikatem Easy-to-Use,
zapewnia wysokipoziom  higieny również

najmłodszym i osobomstarszym

Wszechstronne mydło o przyjemnym
zapachu, idealne do skóry  normalnej i suchej

Dozowanie pojedynczych odcinków  
redukuje zużycie nawet o 40%

Kompaktowy i niezajmujący dużo miejsca
dozownik,  która pasuje do łazienek o

mniejszej powierzchn

Duża pojemność –rzadsze wymiany i
mniejsze ryzyko brakupapieru

Lepsza kontrola nieprzyjemnych zapachów
dzięki wskaźnikowi  konieczności

uzupełnienia

Świeży zapach potęguje wrażenie czystości.
Dostępne zapachy: cytrusowy, owoców 

 tropikalnych, kwiatowy

Tork Matic® dozownik  do
ręczników w roli

Tork PeakServe® dozownik do
niekończących się ręczników

Tork dozownik do mydła  w płynie i sprayu

Tork delikatne mydło wpłynie

Tork SmartOne® Mini  dozownik  do
papieru toaletowego w roli

Tork SmartOne® Mini  podwójny 
 dozownik do papieru toaletowego w roli

Tork dozownik do papieru toaletowego 
 Mid-size bez gilzy

Tork dozownik do odświeżaczy 
 powietrza w sprayu

Tork odświeżacz powietrza w sprayu



Łagodne, żelowe mydło w płynie. Ten unikalny produkt
łączy w sobie delikatność kosmetyków z wysoką
efektywnością dezynfektanta. Chlorheksydyna, aktywny
mikrobiologicznie składnik, zapewnia doskonałą
dezynfekcję oraz przedłużone działanie, co gwarantuje
bardzo wysoki poziom higieny oraz bezpieczeństwo
mikrobiologiczne. Preparat nie zawiera związków
zapachowych. 

Produkt występuje w postaci wkładu do
rekomendowanego dozownika. 
Cena za komplet netto: 79,00 zł

Alkoholowy preparat dezynfekcyjny do rąk bez spłukiwania w
postaci żelu, przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej
dezynfekcji rąk. Dodatkowo preparat zawiera związki
nawilżające i zagęszczające, które zapobiegają wysuszaniu
skóry. Produkt został przebadany pod względem
bezpieczeństwa stosowania oraz skuteczności przez
certyfikowane laboratoria. 

Cena netto: Pojemność 500 ml: 27,50 zł

Dezynfekcja rąk

Preparat do dezynfekcji rąk 
 Soft Care Med

Preparat do dezynfekcji rąk
Kiler

Kiler to płyn do higienicznej dezynfekcji rąk, niezbędny w
sytuacjach i obszarach wymagających przestrzegania
wysokiego poziomu higieny. Produkt wykazuje działanie
bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze. 
Zawartość alkoholu 75 %

Cena netto: Pojemność  5L:  49,00 zł

Żelowe mydło w płynie Soft
Care Sensisept

Skontaktuj się z nami

Email: Strona internetowa: Telefon: 

 
 
 
 
 
 
 
 

biuro@cleanway.pl cleanway.pl 56/655 90 93


