LITAUISK

IDĖJŲ KATALOGAS SU KONKREČIŲ SPRENDIMŲ, KAIP GALIMA IŠVENGTI
KORONAVIRUSO INFEKCIJOS SKLIDIMO PRAMONĖS ŠAKOSE,
PAVYZDŽIAIS: ŽEMĖS ŪKIS, MIŠKININKYSTĖ IR SODININKYSTĖ:
ATSTUMO REIKALAVIMAI
Atstumo reikalavimai (užkrato plitimo lašeliniu
būdu prevencija)
Min. 1 m atstumas arba 2 m, jei padidėja
infekcijos rizika
Kiaulių auginimas: kastracijos vežimėlis –
dirbant kartu 2 žmonėms

Sprendimo pavyzdys

Paršavedžių apsėklinimas

Kas antrą ar trečią paršavedę apsėklindami tuo pačiu
metu du žmonės vis tiek gali bendrauti tarpusavyje.

Siauros arklidės – gyvūnų išvedimas iš arklidžių

Kai vienu metu dirba 2 žmonės, galima pradėti nuo
skirtingų arklidžių galų, o ne nuo to paties galo.

Atstumo reikalavimus galima įvykdyti stovint
abiejuose vežimėlio galuose, o ne vienas šalia kito.

Lithuanian
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Jei negalima laikytis atstumo reikalavimų

Privaloma kaukė visiems, kurie artimai bendrauja
dirbdami, arba skydelis / ekranas.
Kaukės pavyzdys:

Veido skydelio pavyzdys:

Darbuotojų kambarys

Sustatykite kėdes taip, kad būtų išlaikomas atstumas.
Išneškite perteklines kėdes nuo stalo.

Taip pat atminkite, kad druską ir pipirus ant pietų
stalo malūnėliuose reikia pakeisti vienos porcijos
pakuotėmis:
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Taip pat „saldainių dubuo“ – pageidautina kuo
plokštesnis dubuo ar kitas indas, kad imant saldainį
nebūtų liečiamasi prie dubens.

Daržovių tvarkymo linijos (ekologinė gamyba),
kuriose keli žmonės dirba vienas šalia kito
šalindami piktžoles iš daržovių
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Apsaugų naudojimas tarp žmonių. Sijotuvus (plokštes)
galima keisti ir nuvalyti. Valoma muilu ir vandeniu.
Purkšti nerekomenduojama, nes bus daug dulkių ir
pan., dėl kurių dezinfekcijos poveikis sumažėja.
Skydai turi būti tokio dydžio, kad lašeliai negalėtų
sklisti tarp žmonių.
Jei asmenys turi matyti vienas kitą, ekranai turi būti
skaidrūs.
Bulvių derliaus nuėmimas, kai darbuotojai dirba
šalia (po palapine).

Sijotuvo užtvaros gali padėti išvengti „palapinėje“
dirbančių darbuotojų tarpusavio kontakto ir užkrato
perdavimo. Galbūt palapinės viršuje galima įrengti
šviesius plastikinius skydus arba plokštes. Plokštės turi
būti valomos. Taip pat žr. „Daržovių tvarkymo linijos“
aukščiau arba toliau pateiktą sodininkystės
sprendimą.
Sodininkystės skyrius

Darbas per atstumą:
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Darbas su apsauginiais barjerais:
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HIGIENOS REIKALAVIMAI
Higienos reikalavimai (kontaktinės
infekcijos prevencija)
Rankų higiena ir valymas
Numatytos vietos rankų dezinfekavimo
priemonėms laikyti

Sprendimo pavyzdys

Dažno judėjimo ir (arba) susitikimo vietos, prieškambaris,
valgomasis ir (arba) darbuotojų kambarys, persirengimo
kambarys, tualetai, melžimo kambarys, dirbtuvės (su
rankiniais įrankiais), traktoriai ir (arba) judančios mašinos.
Apskritai: susitikę darbo vietoje pirmiausia nusiplaukite
rankas arba dezinfekuokite jas.
Rankų dezinfekavimo priemonė traktoriuje / kabinoje:

Įrankiai, kuriuos naudoja ir (arba) bendrai
naudoja keli darbuotojai: mašinos,
rankiniai įrankiai, IT įranga
Rankomis liečiami paviršiai (pvz., vairas,
vairo rankenos, klaviatūros ir t. t.)

Venkite nereikalingo kontakto. Stenkitės neliesti paviršių,
kuriuos liečia kolega, arba mūvėkite vienkartines pirštines.
Jei neįmanoma neliesti paviršių, kuriuos liečia kolega, tarp
dviejų žmonių prisilietimo reikia nuvalyti įrankio
kontaktinius taškus (kur įrankis liečiamas rankomis).
Valoma šluoste su muilu ir vandeniu. Po naudojimo šluostę
plaukite 80 °C temperatūroje arba išmeskite. Taip pat
galima naudoti šluostes su dezinfekuojančiu poveikiu arba
nekontaktinį tirpalą.
Bekontakčių sprendimų, kuriuos galima naudoti dirbant su
technine įranga, pvz., kopijavimo aparatais, „IPad“ ir kt.,
pavyzdžiai gali būti jutikliniai rašikliai („Touch Pen“).
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Žr.:

Jo negalima duoti kitiems, taip pat negalima rašyti bendrais
įrankiais (nebent po naudojimo jie būtų nuvalyti).

Kambariai, valgomieji / personalo
kambariai, tualetai, persirengimo
kambariai, vonios kambariai ir t. t.

Pirmenybė teikiama kasdieniam valymui. Durelių rankenų,
jungiklių ir kitų kontaktinių taškų valymas standartiniu
valikliu arba dezinfekcine priemone.

Valymas – keli skirtingi produktai –
įprastos valymo priemonės, vanduo,
muilas ir t. t.
Rankų dezinfekavimo priemonėse turi būti
70-85 % alkoholio ir pridėta glicerolio
(odos priežiūros produktų).
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Rankų dezinfekavimo ir valymo priemonių, pateiktų
naudoti, pavyzdžiai. Dešinėje pusėje esantys gaminiai
netinkami dezinfekuoti!
Šlapias servetėles galima naudoti, jei nėra
vandens ir muilo arba kitų dezinfekavimo
priemonių. Šlapiose servetėlėse taip pat
turi būti 70-85 % alkoholio ir glicerolio.
Svarbu pasirūpinti rankomis, pvz., kad
būtų naudojamas riebus kremas (40-70 %),
kad oda nebūtų pažeista, rankos
neišsausėtų ir neatsirastų egzema.

Šlapių servetėlių be glicerolio atveju reikia papildomai
naudoti rankų priežiūros produktus
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Sodininkystės trąšų mišiniai

Dezinfekavimo servetėlių vietos pavyzdys – galima naudoti
prieš paliečiant ir (arba) palietus skydelį:

Įprasta įranga arba įrankiai (čia –
griebtuvas, kurį galima naudoti, jei
vazoniniai augalai nukrenta nuo
konvejerio juostos ir juos reikia nuimti /
surinkti)

Pavyzdys – dezinfekavimo skysčio padėjimo vieta:

Ženklinimas ir informacija

Pavyzdžiai
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Net ir rimtoje situacijoje reikia nepamiršti į viską žvelgti šiek
tiek su humoru...
Atminkite, kad reguliarus rankų plovimas muilu yra
privaloma ir geriausia prevencijos priemonė!
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Tačiau svarbūs ir kiti dalykai:

Idėja, kaip nutraukti galimą infekcijos
grandinę tarp žemės ūkio ir skerdyklų bei
iš ūkio į ūkį.
Žemiau pasirinkite kalbą ir galėsite
užpildyti savo vardą ir mobiliojo telefono
numerį.

Kautuve
Engelsk
Polsk
Rumænsk
Litauisk
Ukrainsk
Lettisk

Saimniecība
Engelsk
Polsk
Rumænsk
Litauisk
Ukrainsk
Lettisk
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Idėja pranešimams, kai lankosi svečiai.
1 puslapis: danų
2 puslapis: lietuvių kalba.
Prieš spausdindami PDF formate galite
pridėti paštą ir telefoną - spustelėkite
paveikslėlį.

KELIONĖS DARBAS
Nuoroda į informaciją prieš naujiems
darbuotojams atvykstant į Daniją.

https://uim.dk/covid-19 (på flere sprog)

Nuoroda į Danijos sveikatos ir vaistų
tarnybos rekomendacijas dėl higienos ir
valymo namuose.

www.sst.dk/da/corona/FAQ

As an employer, you can make cleaning
products available in the home when new
employees arrive. The employees will
subsequently be able to recognize the
products they have to purchase.
Seasonal employees who share the same
home are usually responsible for cleaning
the home themselves.

Raskite informacinės medžiagos ir filmukų
apie geros higienos, infekcijų kontrolės
rekomendacijas:

Žr. BAU Jord til Bords brošiūrą ”Udenlandsk arbejdskraft
med fælles bolig”. Knygelę galima įsigyti keliomis kalbomis..
https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/downloadinfografikker-og-plakater
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/film_vask_haender
Korrekt brug af mundbind!
https://at.dk/coronasider/spoergsmaal-og-svar-om-corona/

