ГІГІЄНІЧНІ ТА ДЕЗІНФЕКЦІЙНІ ЗАХОДИ У РЕСТОРАНАХ, БАРАХ, КАФЕ, ПІЦЕРІЯХ
Спосіб
Періодичність
Засіб
застосування
використання
Металевий, скляний та керамічний посуд, столове приладдя
Миття

У всіх випадках після забруднення
перед використанням

Фамідез® гель HDW-125
Фамідез®

Миття і очистка
сильних забруднень

У випадку необхідності

Очищувач
Потужний, Фамідез®
Очищувач Універсальний

Дезінфекція

Згідно з виробничими інструкціями

Санокварт,
Саноксіл 006

Концентрація і експозиція
1-5 мл на 1 л води теплої або холодної), губками або
серветками
5- 20 мл на 1 л теплої води, нанести на забруднену
поверхню, витримати 1-5 хв., протерти губками, щітками,
металевими сітками, змити водою. При стійких
забрудненнях використовувати нерозведеними
Замочування у розчині або протирання:
Санокварт: 0,10% - 30 хв.; 0,25% - 5 хв.
Саноксіл 006: нерозв. - 15 хв.

Хто виконує
Мийники посуду
Мийники посуду

Мийники посуду

Кухонне обладнання (холодильники, морозильники, кухонні комбайни, м’ясорубки, розрубні дошки, газові плити,
духовки і т.п.)
Миття і очистка
сильних забруднень

У випадку необхідності

Фамідез® Очищувач
Потужний, Фамідез®
Очищувач Універсальний

Дезінфекція

Згідно з виробничими інструкціями

Санокварт,
Саноксіл 006

5- 20 мл на 1 л теплої води, нанести на забруднену
поверхню, витримати 1-5 хв., протерти губками, щітками,
металевими сітками, змити водою. При стійких
забрудненнях використовувати нерозведеними
Замочування у розчині або протирання:
Санокварт: 0,10% - 30 хв.; 0,25% - 5 хв.
Саноксіл 006: нерозв. - 15 хв.

Мийники посуду

Мийники посуду

Вікна, вітрини, скляні поверхні, поверхні столів, барних стійок тощо
У випадку необхідності

Фамідез® Очищувач
Потужний, Фамідез®
Очищувач Універсальний,
Фамідез® Очищувач скла

2 - 5 мл на 1 л теплої води, нанести на забруднену
поверхню, витримати 1-5 хв., протерти губками, змити
водою, протерти насухо.
Очищувач скла використовувати нерозведеним

Прибиральниці

Згідно з виробничими інструкціями

Санокварт,
Саноксіл 006,
Фамідез® АФ Нью
Фамідез® АФ

Протирання серветками, змоченими розчином:
Санокварт: 0,10% - 30 хв.; 0,25% - 5 хв.
Саноксіл 006: нерозв. - 15 хв.
Зрошування розчином або протирання серветками,
змоченими розчином:
Фамідез® АФ: нерозв. – 2 хв.
Фамідез® АФ Нью: нерозв. – 30 с.

Прибиральниці

Миття і очистка
сильних забруднень

Дезінфекція

Підлога, стіни, двері
Миття і очистка

У випадку необхідності

Очищувачі Потужний,
Універсальний

Дезінфекція

Згідно з виробничими інструкціями

Санокварт
Фамідез® Комбі

5- 20 мл на 1 л теплої води, нанести на забруднену
поверхню, витримати 1-5 хв., протерти губками, щітками,
металевими сітками, змити водою. При стійких
забрудненнях використовувати нерозведеними
Протирання ганчірками, змоченими розчином:
Санокварт: 0,10% - 30 хв.; 0,25% - 5 хв.
Фамідез® Комбі: 0,10% - 30 хв.; 0,20% - 15 хв.

Санософт
Деконтасофт

Концентрат, нанести на руки 2-3 мл, розтерти впродовж не
менше 30 с., змити водою

Весь персонал

Дезодерм гель
Деконтадез

3 мл втирати в руки впродовж не менше 30 с.

Персонал кухні
Весь персонал у
випадку епідемій

Деконтадез

Спінити піногенеруючою насадкою на руки близько 2-3 мл
засобу, розтерти впродовж не менше 30 с., насухо витерти
паперовою серветкою

Весь персонал

Деконтасофт

Концентрат, нанести на руки 2-3 мл, розтерти впродовж не
менше 30 с., змити водою

Персонал кухні
Весь персонал у
випадку епідемій

Прибиральниці

Прибиральниці

Руки
Миття рук
Дезінфекція рук
Миття рук без води
Миття і Дезінфекція рук

У випадку необхідності. Після
забруднення. У всіх випадках перед
дезінфекцієюї рук
У випадку необхідності. Перед
початком роботи, після відвідування
туалету, після переви
У випадку необхідності. Після
забруднення. У всіх випадках перед
дезінфекцієюї рук
У випадку необхідності. Перед
початком роботи, після відвідування
туалету, після переви

Туалетні приміщення (умивальник, унітаз, пісуар, керамічна плитка)
Регулярне миття

Регулярно, впродовж робочого
дня згідно виробничих інструкцій

Фамідез® Очищувач
Санітарний
Унітаз: Фамідез®
Туалетний гель

Видалення стійких
забруднень

У випадку необхідності

Фамідез® Очищувач
Санітарний

Дезінфекція

Регулярно, впродовж робочого
дня згідно виробничих інструкцій

Фамідез® Комбі

Одночасне миття і
Дезінфекція

Згідно з виробничими інструкціями

Фамідез® Ванна

Санітарний: 5- 20 мл на 1 л теплої води, нанести на
забруднену поверхню, витримати 1-5 хв., протерти Технічний персонал
губками протерти губками або серветками насухо.
Нанести нерозведений засіб на забруднену
поверхню, витримати 1 - 5 хв., протерти губками
або щітками, змити водою.
Протирання ганчірками, змоченими розчином:
Фамідез® Комбі: 0,25% - 30 хв.; 0,50% - 15 хв.
Протирання серветками, змоченими розчином:
нерозведений – 5 хв.

Технічний персонал
Технічний персонал
Персонал

