
Usmernenie,
ako čistiť

manipulačnú

techniku

www.toyota-forklifts.eu

Udržiavame Vaše podnikanie v chode

Počas súčasnej pandémie Covid-19
sa Toyota Material Handling prispôsobuje
prebiehajúcej zdravotnej kríze.
Toyota Material Handling sleduje vývoj
situácie okolo koronavírusu s maximálnou
starostlivosťou. Naše priority sú jasné:
zdravie a bezpečnosť našich zamestnancov,
ako aj našich zákazníkov a dodávateľov, sú
na prvom mieste.

Urobíme všetko čo môžeme, aby sme
udržiavali náš servis pre našich zákazníkov
a partnerov. Preto sme vypracovali toto
usmernenie, aby sme si boli istí,
že ochránime zdravie našich servisných
technikov a zákazníkov.



Usmernenie, ako
čistiť manipulačnú techniku

Ohľadom aktuálnych opatrení v súvislosti s COVID-19 navštívte
toyota-forklifts.sk alebo kontaktujte svojho lokálneho technicko-obchodného poradcu.

Kedy čistiť
Odporúčame čistiť exponované kontaktné plochy manipulačnej techniky:

• Pred a po každej pracovnej zmene,
• Pri každom striedaní vodičov,
• Pred odovzdaním vozíka Vášmu servisnému technikovi z Toyoty.

Čo čistiť
Príklady exponovaných kontaktných plôch na manipulačnej technike, ktoré treba čistiť:

• Volant, rúčku, kontrolné prepínače a páčky,
• Dotykové obrazovky,
• Držiaky, bezpečnostné pásy, palubné dosky, opierky na ruku, zdieľané plochy karosérie,
• Otvárateľné kryty, prípadne konektor batérie, uzáver palivovej nádrže,
• Iné plochy: pokiaľ nebolo identifikované špecifické riziko, špeciálne opatrenia ohľadom čistenia plôch,

ktorých sa osoby bežne nedotýkajú častejšie ako každých 72 hodín, nie sú požadované.

Čistenie špeciálnych častí, ako batérií a reťazí, by malo byť vykonávané iba v súlade s odporúčaniami výrobcu.
Pred aplikáciou čistiaceho prostriedku sa vždy pozrite do užívateľskej príručky k vozíku.

Ako čistiť

• Odporúčame použitie dezinfekčných utierok, prípadne dezinfekčného sprayu naneseného
na papierový obrúsok na očistenie kontaktných plôch vozíka.

• Neodporúčame priame striekanie sprayu, nakoľko by to mohlo rozptýliť choroboplodné zárodky z povrchu
do vzduchu alebo na oblečenie a následne by tieto mohli byť prenesené medzi plochami.

• Keďže niektoré komerčné čistiace prostriedky sú momentálne veľmi ťažko dostupné,
je poskytnutie iných odporúčaní nad rámec tohto usmernenia.

• Vždy dodržiavajte pokyny uvedené na čistiacom prostriedku.

Bezpečné pracovné praktiky
Prosím majte na pamätí, že čistenie manipulačnej techniky by nemalo mať za následok iné riziká, ako napríklad:

• Klzké alebo mokré podlahy,
•
•

Zdroje vznietenia spôsobené výrobkom na báze alkoholu,

•
Škodlivé výpary v uzavretých priestoroch ako je kabína vysokozdvižného vozíka,
Poškodenie elektrickej sústavy alebo ovládacích prvkov vniknutím tekutín.

Osobné ochranné pracovné prostriedky, osobná hygiena a odpad
• Odporúčame pri čistení používať aspoň (jednorazové) rukavice. Konzultujte, prosím, lokálne nariadenia ohľadom

odporúčaného požívania ďalších OOPP, ako sú napríklad ochranné okuliare, rúška a pracovné overaly.
• Umyte si ruky mydlom a vodou pred a po čistení a vysušte si ich jednorazovým uterákom.
• Zabezpečte likvidáciu použitých papierových uterákov v zmysle platných postupov pre odpadové hospodárstvo.

Pre ďalšie informácie nás, prosím, kontaktujte cez bežné kanály.

Nasledujúce rady sú určené pre bežne používanú manipulačnú techniku, kde nie je formálne identifikovaná kontaminácia
koronavírusom. Pokiaľ existuje vysoké riziko, že pracovné zariadenia alebo prostredie boli kontaminované osobou s možnou
nákazou koronavírusom, je nevyhnutné, aby Váš pracovník zodpovedný za BOZP podnikal formálnu analýzu všetkých možných
rizík. Nakoľko sa jedná o novú chorobu, nie je ešte presne zdokumentované, ako sa vírus šíri z jednej osoby na druhú. Podobné
vírusy sa šíria v kvapôčkach pri kašľaní alebo kýchaní, takže výrazné riziko je buď z jednej osoby na druhú alebo cez obvyklé
kontaktné body, ako napríklad exponované kontaktné povrchy na zdieľaných pracovných prostriedkoch. Nie je ešte úplne jasné,
za aký čas to riziko odznie, ale je pravdepodobné, že riziko je podstatne znížené po 72 hodinách.


