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Faktai apie koronarinio viruso 
plitimą dėl kontaktiniu būdu 
perduodamos infekcijos

Faktai apie kontaktinę infekciją:
Infekcija perduodama per virusais apkrėstus paviršius, kuriuos liečiate ir kurie 
paskui patenka į organizmą per nosį, burną ir akis.

Paprastai manoma, kad ant paviršių koronaviruso išgyvenamumo laikas yra 48 
valandos. Tačiau svarbu prisiminti, kad negalima užsikrėsti vien palietus virusu 
užkrėstus objektus ar paviršius.

Užkrato galima išvengti išlaikant atstumą ir naudojant apsaugines priemones  
– žr. atskirą informacinį lapelį.

Ką galite padaryti, kad išvengtumėte infekcijos?
Kontaktinės infekcijos riziką mažina gera rankų higiena arba darbo užduotims 
skirti bekontakčiai sprendimai. Sprendimai be kontakto – tai būdai atlikti veiksmą 
ar užduotį neliečiant objekto, paviršiaus ar kito asmens. Pvz., sprendimas be 
kontakto gali būti naudoti savo jutiklinį rašiklį kopijavimo aparatui, „IPad“ ir pan. 
Infekcijos taip pat išvengiama valant kontaktinius taškus, pvz., durų rankenas, 
turėklus, įvairius „uždarymo-atidarymo mechanizmus“, pvz., čiaupus. Visur, kur 
įprastai liečiamasi arba valdoma rankomis. Kai kuriais atvejais taip pat galima 
naudoti vienkartines pirštines. Panaudotas vienkartines pirštines reikia nedelsiant 
išmesti.

Tačiau svarbiausia užtikrinti  
gerą rankų higieną!
 Dažnai ir kruopščiai nusiplaukite rankas ir jas dezinfekuokite. Nusiplovę rankas 
nuvalykite popieriumi arba išdžiovinkite ore. Plovimas arba purškimas atliekamas 
ir pirmą kartą atėjus į darbą, ir grįžtant iš lauko. Nelieskite veido nešvariomis 
rankomis.

Paprastai venkite sąlyčio su kontaktiniais taškais arba liesdami objektus ir 
paviršius, pvz., užsukdami vandens čiaupą, mūvėkite vienkartines pirštines ar 
naudokite popierių.

Darbo įrankių ir kitų paviršių su kontaktiniais taškais valymas Darbo įrankių 
ir paviršių kontaktiniai taškai valomi purškiant arba šluostant šluoste, muilu ir 
vandeniu. Po naudojimo šluostę plaukite 80 °C temperatūroje arba išmeskite.  
Taip pat galima naudoti dezinfekuojančias šluostes.

Darbo įrankiai arba rankos, kurios darbo metu tampa labai nešvarios ir dulkėtos, 
valomos muilu ir vandeniu, nes alkoholis gali prarasti savo poveikį labai 
nešvariems ir dulkėtiems paviršiams bei rankoms.

Valymas atliekamas standartinėmis valymo priemonėmis arba alkoholiu 
suvilgytomis servetėlėmis, sudrėkintomis 70-85 % alkoholio tirpalo.

Ar jums reikia 
daugiau 
informacijos?
 Sužinokite daugiau apie infekcijos 
plitimo prevenciją darbo vietoje

www.baujordtilbord.dk arba
www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/
forebyg-smitte-mod-coronasmitte

Kreipkitės į Žaliojo sektoriaus darbo 
grupę* dėl klausimų, kaip galima 
sumažinti koronaviruso infekcijos 
plitimą, arba jei radote gerą 
sprendimą:

Žemės ūkio ir maisto sritis 
SEGES:
Sveikatos ir saugos kontrolierius  
Helle Birk Domino, tel. Nr. 2133 7730

Profesinių sąjungų konfederacija 
3F
Darbo aplinkos ir darbo politikos 
konsultantas Jesper Lund Larsen, 
tel. Nr. 8892 1012

Sodininkystės, žemės ūkio ir 
miškininkystės sektoriai
Darbo įmonės, GLS-A Žmogiškųjų 
išteklių ir darbo aplinkos vadovė
Anne Marie Hagelskjær Smit, 
tel. Nr. 8740 3400

Naujas koronavirusas pernešamas ne oru,  
bet su lašeliais ir kontaktiniu būdu.

* Žaliųjų profesijų darbo grupę sudaro Žemės ūkio ir maisto, 3F, GLS-A, Darbo inspekcijos ir Nacionalinio serumo instituto atstovai.
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Kur gali kilti užkrato perdavimo kontaktiniu būdu pavojus?
Darbinės užduotys: Kai žmonės bendrai naudoja tuos pačius įrankius ar mašinas. Pvz., traktoriai, minikrautuvai ir kitos transporto 
priemonės. Daugkartinio naudojimo apsaugos priemonės. Pavyzdžiui, šalmai, apsauginiai akiniai, klausos apsaugos priemonės.

Sprendimai: Įrankių / apsauginės įrangos ir kontakto taškų vairuotojų kabinose valymas ir dezinfekavimo priemonių naudojimas. 
Vienkartinės pirštinės.

Patalpos arba darbo zonos, kuriose turi būti įvertinta kontakto prevencija. Sprendimai: Galimybė nusiplauti ir dezinfekuoti 
rankas. Kontaktinių taškų valymas. Sąlyčio vengimas (nelietimas) Vienkartinės pirštinės.

Informacija apie rekomendacijas:
Laikykitės sveikatos priežiūros institucijų nurodymų, kaip tinkamai nusiplauti rankas. Daugiau informacijos rasite čia:
https://hygiejne.ssi.dk/-/media/arkiv/subsites/infektionshygiejne/formidling/poster/a4-poster-11---saadan-udfoerer-du-korrekt-
haandvask.pdf?la=da

Vadovaukitės tinkamo rankų dezinfekavimo instrukcijomis. Daugiau informacijos rasite čia:
https://hygiejne.ssi.dk/-/media/arkiv/subsites/infektionshygiejne/formidling/poster/a4-poster-10---saadan-udfoerer-du-korrekt-
haanddesinfektion.pdf?la=da

Įkvėpimo sprendimams pasisemkite čia: Idėjų katalogas

Darbai, kuriuos atlikdami žmonės 
bendrai naudoja tuos pačius 
įrankius ar mašinas, gali būti: 
(pažymėti tinkamą)

Sprendimai: Atsakingas 
asmuo:

Tolesni 
veiksmai:

   Rankiniai įrankiai, kuriais  
dalijasi keli asmenys

   Apsauginė įranga, kuria  
dalijasi keli asmenys

   Bendra darbo vieta su kitais 
asmenimis (pvz., kabina)

  Kita – kas?
_______________________________

 

Patalpos arba darbo zonos,  
kuriose turi būti įvertinta  
kontakto prevencija:

   Arklidžių dalys  
– (pvz., durys / rankenos)

  Prieškambaris
  Technologinės patalpos
  Dirbtuvės
  Biurai
   Priešpiečių kambarys  
/ poilsio kambarys

  Melžimo patalpa
  Persirengimo kambarys
  Tualetai
  Veikiančios mašinos / sistemos
  Kita – kas?

_______________________________

Informacija apie rekomendacijas:

  Instrukcija darbuotojams
  Instrukcija lankytojams
  Mokomoji medžiaga (kalba?)
  Plakatai ir ženklai
  Kita – kas?

_______________________________

KORONAVIRUSO PREVENCINIŲ PRIEMONIŲ 
KONTROLINIS SĄRAŠAS PARENGTAS:

DATA:

(Bendrovė)

www.baujordtilbord.dk
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