
Pripravljeni za sprejem gostov
Stenske karte za čiščenje in razkuževanje v gostinstvu Pripravljeni za SARS-CoV-2



Let’s live!

Pripravite se za intenzivnejše čiščenje in razkuževanje



Intenzivnejše čiščenje in razkuževanje kuhinje

Razkuževanje ključnih površin, 
ki se jih najpogosteje dotika

PRED ČIŠČENJEM

Uporabite rokavice1 Umijte si roke 2

PO ČIŠČENJU

Zavrzite
uporabljene 
rokavice

Odložite umazane krpe 

v vrečo za umazano

perilo

1

Umijte si roke

2

3

Po vsaki postrežbi/med 
posameznimi uporabami

Green Suma Lavette
za čiščenje in 
razkuževanje

Čistilno razkužilo
Suma Bac D10

Doziranje: 1,5 %

Čas stika: 5 min

Blue Suma Lavette
za izpiranje

Temeljito izperite s čisto vodo

Uporabite čistilno razkužilo brez 
vonja, na primer:

Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o izdelku.  
Za podrobnejše informacije glejte informacijske in varnostne liste izdelkov na 
http://sds.diversey.com
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Intenzivnejše čiščenje in razkuževanje 
območij za zaposlene

Razkuževanje ključnih 
površin, ki se jih 
najpogosteje dotika

PRED ČIŠČENJEM

Uporabite rokavice1 Umijte si roke 2

PO ČIŠČENJU

Zavrzite
uporabljene 
rokavice

Odložite umazane krpe 

v vrečo za umazano

perilo

1

Umijte si roke

2

3

Po vsaki postrežbi/med 
posameznimi uporabami

Razkuževanje ključnih površin, 
ki se jih najpogosteje dotika

Green Suma Lavette
za čiščenje in 
razkuževanje

Čistilno razkužilo
Suma Bac D10

Doziranje: 1,5 %

Čas stika: 5 min

Blue Suma Lavette
za izpiranje

Temeljito izperite s čisto vodo

Uporabite čistilno razkužilo brez 
vonja, na primer:

Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o izdelku.  
Za podrobnejše informacije glejte informacijske in varnostne liste izdelkov na 
http://sds.diversey.com
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Intenzivnejše čiščenje in razkuževanje območij za 
postrežbo hrane

Razkuževanje ključnih površin, 
ki se jih najpogosteje dotika

PRED ČIŠČENJEM

Uporabite rokavice1 Umijte si roke 2

PO ČIŠČENJU

Zavrzite
uporabljene 
rokavice

Odložite umazane 

krpe v vrečo za 

umazano 

perilo

1

Umijte si roke

2

3

Po vsaki postrežbi/med 
posameznimi uporabami

Green Suma Lavette
za čiščenje in 
razkuževanje

Čistilno razkužilo
Suma Bac D10

Doziranje: 1,5 %

Čas stika: 5 min

Blue Suma Lavette
za izpiranje

Temeljito izperite s čisto vodo

Uporabite čistilno razkužilo brez 
vonja, na primer:

Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o izdelku.  
Za podrobnejše informacije glejte informacijske in varnostne liste izdelkov na 
http://sds.diversey.com
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Intenzivnejše čiščenje in razkuževanje območij za 
postrežbo hrane

Krpa za enkratno 
uporabo ali papirnata 
brisača

Čistilno razkužilo
Čistilno razkužilo SURE

Doziranje: 0,5 %

Čas stika: 1 min

Temeljito izperite s čisto vodo

PRED ČIŠČENJEM

Uporabite rokavice1 Umijte si roke 2

PO ČIŠČENJU

Zavrzite
uporabljene 
rokavice

Zavrzite umazane 

krpe
1

Umijte si roke

2

3

Razkuževanje ključnih površin, 
ki se jih najpogosteje dotika

Po vsaki postrežbi/med 
posameznimi uporabami

Uporabite čistilno razkužilo brez 
vonja, na primer:

Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o izdelku.  
Za podrobnejše informacije glejte informacijske in varnostne liste izdelkov na 
http://sds.diversey.com
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Intenzivnejše razkuževanje območij za 
postrežbo hrane

PRED ČIŠČENJEM

Uporabite rokavice1 Umijte si roke 2

PO ČIŠČENJU

Zavrzite
uporabljene 
rokavice

Zavrzite umazane

krpe
1

Umijte si roke

2

3

Razkuževanje ključnih površin, 
ki se jih najpogosteje dotika

Razkužilo, pripravljeno za uporabo
Alkoholno razpršilo Suma D4.12

Doziranje: pripravljeno za 
uporabo

Čas stika: 1 min

Po vsaki postrežbi/med 
posameznimi uporabami

Krpa za enkratno 
uporabo ali papirnata 
brisača

Uporabite razkuževalno razpršilo, na 
primer:

Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o izdelku.  
Za podrobnejše informacije glejte informacijske in varnostne liste izdelkov na 
http://sds.diversey.com
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Intenzivnejše čiščenje in razkuževanje javnih sanitarij

Večnamensko sredstvo za čiščenje, 
odstranjevanje vodnega kamna, 
razkuževanje in odišavljenje sanitarij
TASKI Sani 4 in 1 Plus

Doziranje: 2 % ali 3 %

Čas stika: 1 min

Temeljito izperite s čisto vodo

TASKI JM Ultra Cloth
Red ali 

TASKI My Micro
Cloth Red

PRED ČIŠČENJEM

Uporabite rokavice1 Umijte si roke 2

PO ČIŠČENJU

Zavrzite
uporabljene 
rokavice

Odložite umazane 

krpe v vrečo za 

umazano 

perilo

1

Umijte si roke

2

3

Razkuževanje ključnih površin, 
ki se jih najpogosteje dotika

Čez dan na vsake 
4 ure

Uporabite večnamensko sredstvo za čiščenje, 
odstranjevanje vodnega kamna, razkuževanje 
in odišavljenje sanitarij, na primer:

Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o izdelku.  
Za podrobnejše informacije glejte informacijske in varnostne liste izdelkov na 
http://sds.diversey.com
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Restavracije s hitro postrežbo – čiščenje 
in razkuževanje pralnic

Razkuževanje ključnih površin, 
ki se jih najpogosteje dotika

PRED ČIŠČENJEM

Uporabite rokavice1 Umijte si roke 2

PO ČIŠČENJU

Zavrzite
uporabljene 
rokavice

Odložite umazane krpe 

v vrečo za umazano 

perilo

1

Umijte si roke

2

3

Po vsaki postrežbi/med 
posameznimi uporabami

Green Suma Lavette
za čiščenje in 
razkuževanje

Čistilno razkužilo
Suma Bac D10

Doziranje: 1,5 %

Čas stika: 5 min

Blue Suma Lavette
za izpiranje

Temeljito izperite s čisto vodo

Uporabite čistilno razkužilo brez 
vonja, na primer:

Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o izdelku.  
Za podrobnejše informacije glejte informacijske in varnostne liste izdelkov na 
http://sds.diversey.com
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Nasveti glede postopkov globinskega čiščenja
Pred ponovnim odpiranjem in poleg splošnega čiščenja

ODPRITE VSE 
PIPE, DA SE 
PREČISTIJO 
CEVI

PREVERITE, DA JE 
POMIVALNI STROJ 
NASTAVLJEN NA USTREZNO 
TEMP. IN OPREMA DELUJE

ZNOVA POMIJTE 
JEDILNI PRIBOR

OČISTITE 
LEDOMATE

KOMBINIRANE 
PEČICE OPERITE Z 
VODO

ZNOVA POMIJTE 
PRAŠNO 
KERAMIČNO 
POSODO IN 
KOZARCE

PREVERITE, ALI 
OBSTAJAJO 
NEPRIJETNE 
VONJAVE

POMIJTE 
STEKLENICE Z 
RAZPRŠILNIKOM

ZAGOTOVITE 
ZALOGE V 
OBJEKTU

HLADILNIKI IN 
ZAMRZOVALNIKI SO 
OČIŠČENI, RAZKUŽENI IN 
NASTAVLJENI NA USTREZNO 
TEMP.

ZNOVA POMIJTE 
PRAŠNE LONCE 
IN PONVE

ODSTRANITE VODNI 
KAMEN IZ POM. STROJA 
IN POSOD ZA KUHANJE 
NA PARI

PREVERITE, ALI SO 
PODAJALNIKI 
NAPOLNJENI IN ALI 
DELUJEJO

OČISTITE LOVILNIKE 
MAŠČOB IN 
ODTOKE

OČISTITE IN 
RAZKUŽITE 
PODAJALNIKE 
ZAČIMB

OČISTITE IN RAZKUŽITE 
VSE POVRŠINE, 
VKLJUČNO S TISTIMI, KI 
SE JIH POGOSTO 
DOTIKA

PREVERITE ROK 
UPORABNOSTI 
IZDELKOV

PREVERITE, ČE VSA 
OPREMA DELUJE IN 
JE ČISTA

OČISTITE VSE 
APARATE ZA 
PIJAČE 

USPOSOBITE 
OSEBJE

OČISTITE TLA

Za podrobnejše informacije glejte 
informacijske in varnostne liste 
izdelkov na http://sds.diversey.com

© 2020 Diversey, Inc. Vse pravice 
pridržane. 
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Pred uporabo odstranite vodni 
kamen, očistite in razkužite vse 

dele.
Suma D10 – Suma D5.2*

Pred praznjenjem pomivalnega stroja si 
vedno temeljito umijte roke z milom.

Pred zlaganjem počakajte dovolj časa, 
da se posoda posuši na zraku.*

Če so zagotovljeni čistoča in pravilno delovanje stroja, ustrezen odmerek in pretok kemikalije 
pri pravilni temperaturi, to zadostuje za odstranjevanje SARS-CoV-2 *Za več informacij glejte navodila in brošure

Zagotovite, da sta detergent in 
sredstvo za izpiranje povezana in 

pravilno odmerjena.

Nosite rokavice med predhodnim 
izpiranjem in zlaganjem posode v 

pomivalni stroj.

Zagotovite ustrezno temperaturo pomivanja 
60–65 °C/nenehno spremljajte

Zagotovite ustrezno temperaturo 
izpiranja nad 80 °C/nenehno 

spremljajte.

Poskrbite, da so izdelki pravilno 
zloženi.*

Ob zamenjavi kemikalije vedno 
uporabljajte ustrezno osebno 

varovalno opremo.*

Nasveti pri strojnem pomivanju posode

Keramično posodo po možnosti 
shranjujte in prenašajte v zaprtih 

posodah.

Zagotovite, da so filtri vedno čisti in 
redno menjavajte vodo za pomivanje*

Zagotovite pravilno delovanje 
razpršilnih ročic.*

Vedno počakajte, da se dokonča 
celoten cikel.*

Zagotovite, da je osebje ustrezno 
usposobljeno za uporabo 

pomivalnega stroja.

Poskrbite za redno razkuževanje stikal, 
gumbov, podajalnikov, ročic in vseh 

površin, ki se jih pogosto dotika

Po praznjenju in čiščenju pustite vrata 
odprta, da preprečite rast bakterij.

Pred uporabo odstranite vodni kamen, 
očistite in razkužite vse dele.

Suma D10 – Suma D5.2*

Pred praznjenjem pomivalnega stroja si 
vedno temeljito umijte roke z milom

Pred zlaganjem počakajte dovolj časa, da se 
posoda posuši na zraku*

Zagotovite, da sta detergent in sredstvo za 
izpiranje povezana in pravilno odmerjena

Nosite rokavice med predhodnim izpiranjem 
in zlaganjem posode v pomivalni stroj

Zagotovite ustrezno temperaturo 
izpiranja nad 80 °C/nenehno spremljajte

Poskrbite, da so izdelki pravilno 
zloženi*

Ob zamenjavi kemikalije vedno uporabljajte 
ustrezno osebno varovalno opremo*

Keramično posodo po možnosti shranjujte 
in prenašajte v zaprtih posodah

Zagotovite pravilno delovanje razpršilnih 
ročic*

Vedno počakajte, da se dokonča celoten 
cikel*

Zagotovite, da je osebje ustrezno 
usposobljeno za uporabo pomivalnega stroja

Po praznjenju in čiščenju pustite vrata 
odprta, da preprečite rast bakterij

Za podrobnejše informacije glejte 
informacijske in varnostne liste 
izdelkov na http://sds.diversey.com
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