Domuz Gribi

Bilmeniz Gerekenler
\

Domuz gribi ile ilgili insan vakaları medyanın geniş ilgisini çekmiştir.

\

Dünya sağlık örgütü, uluslararası endişeye yol açan acil durum ilan etti
ve CDC (Amerika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi) bu hastalığın
yolaçtığı ilk ölümü bildirmiştir.

\

Ecolab, müşterilerine temizlik, sanitasyon, gıda güvenliği ve enfeksiyon
önleme ihtiyaçları konusunda yardımcı olmaya devam edecektir.

\

Ecolab, proaktif bir yaklaşımla kullanılacak ürünlerin üretimini arttırarak
talebi karşılamak için hazırlanmıştır.

Tavsiye Edilen Ürün Listesi
\

Dezenfeksiyon
Oasis Pro 20
Sirafan
Mikro-Quat

\

Sıvı sabun
Manipur

\

El antiseptikleri
Skinman Soft
Spitaderm

Tavsiye Edilen Aksiyon Planı
Müşteri Tipine Göre
Yemek Hizmeti

\

\

\

Ticari işletmeler
Konaklama
Huzurevleri
El Sabunları: Çalışanların el yıkama sıklıklarını arttırmaları desteklenmelidir.
Gıda işinde çalışanlar ellerini
\ Bütün çalışanların el yıkama prosedürleri ve ne zaman ellerini yıkamaları gerektiği konusunda
her 10 dakikada bir
eğitim almaları sağlanmalıdır.
yıkamalıdır.
El Antiseptikleri: Çalışan ve misafirler için el antiseptikleri bulundurulmalıdır.
Ziyaretçiler için:
\ Genel alanlar:
\ Housekeeping/Genel alanlar: \ Koridorlar
 Giriş veya bekleme alanı
 Girişler
 Otel lobisi
\ Hemşire odaları
 Cafe/Açık Büfe
 Koridorlar
 Koridorlar
 Tuvaletlerin yakınında
 Kafeterya/Cafe
 Alışveriş alanı
\ Hasta odaları




\

\



Çalışanlar için:

Restoran

El yıkama alanları
Servis istasyonları
Kasiyer Bölgeleri

Dezenfektanlar: Ziyaretçiler ve çalışanlar tarafından sıkça temas edilen alanlara odaklanın.
Masalar ve sandalyeler her \ Tuvaletler günde 3 kere
\ Bütün sert yüzeyler günlük \ Bütün sert yüzeyler günlük
misafir sonrası
veya yüksek trafiğe bağlı
veya yüksek trafiğe bağlı
\ Bütün sert yüzeyler Günlük veya
olarak
olarak
yüksek trafiğe bağlı olarak
Bütün sert yüzeyler günlük
 Ön büro ve resepsiyon
 Tuvaletler: Klozetler, musluklar,
 Havaalanı check-in şalterleri
veya yüksek trafiğe bağlı
 Tuvaletler: Klozetler, kağıt
kağıt havlu dispenserleri,
 Asansörler, korkuluklar
olarak:
havlu dispenserleri, sifonlar,
sifonlar




Menüler
Kapı tokmakları
Yüksek tabure ve bar
sandalyeleri




Masalar, sandalyeler, telefonlar
Telefon ve klavyeler




musluklar
Asansörler
Sık temas edilen noktalar:
ışık düğmeleri, masalar,
telefonlar, alarm saatleri





Asansörler, korkuluklar
Kapı tokmakları
Işık düğmeleri

GRİP
KORUNMA ÖNLEMLE BAŞLAR
GRİP NEDİR?
 Grip virüsünün yol açtığı bulaşıcı solunum yolu enfeksiyonudur
 Genellikle “mevsimsel grip” olarak adlandırılır
 Yaşlılarda, bağışıklık yetersizliği olan kişilerde ve 2 yaşından küçük çocuklarda daha sık görülür
 Patojenlik çeşitlilik göstermektedir
 Bazı türleri çok bulaşıcıyken bazıları değildir
 Bazı türleri mutasyona uğrar ve diğer canlı türlerini enfekte edebilir
 Grip kaynaklı ölümlerin sayısı her yıl değişmektedir
GRİP NASIL BULAŞIR?
 Damlacık ile bulaşma
 Hapşırma, öksürme veya konuşma esnasında oluşan büyük damlacıklar
 0,9 – 1,8 metre arasındaki mesafelerden etkilidir
 Temas ile bulaşma
 Direkt bulaşma: Enfekte olmuş bir insana dokunma
 Endirekt bulaşma: Enfekte bir insanın dokunduğu veya damlacıklarla kontamine olmuş bir
objeyle temas edilmesi
 Hava yolu ile bulaşma
 Havadaki küçük damlacıklardan
 Çok uzun mesafelerden etkilidir

GRİP VİRÜSÜ NE KADAR YAŞAR?
 Paslanmaz çelik ve plastik
 24 - 48 saat arası yaşar
 24 saat içinde ellere bulaşabilir
 Kumaş, kağıt, mendil
 8 - 12 saat arası yaşar
 15 dakika içinde ellere bulaşabilir
 Eller
 5 dakikaya kadar yaşar
 Bu nedenle yüzeyleri ve objeleri temizlemek ve
dezenfekte etmek, ayrıca doğru el hijyeni uygulamak
son derece önemlidir.
GRİP VİRÜSÜ HANGİ DÖNEMDE BULAŞICIDIR?
 Bulaşıcılık semptomlardan 1 gün önce başlar
 Semptomların başlamasından itibaren 7 güne kadar sürer
 İlk 3 gün en bulaşıcı olduğu zamandır

GRİPTEN KORUNMAK NEDEN ÖNEMLİDİR?
 Personel devamsızlığınız azalır
 Misafirlerinize bulaşma riski azalır
 Misafir ve çalışanlarınızın sağlığına gösterdiğiniz ilgi
onların sizinle ilgili algısını olumlu etkiler
 Olası bir salgın durumunda hazırlıklı olursunuz

GRİP
MİSAFİRLERİNİZİ, PERSONELİNİZİ VE KENDİNİZİ GRİPTEN KORUMANIN YOLLARI NEDİR?
 Grip aşısı olun
 Ellerinizi düzenli olarak yıkayın
 El dezenfektanı kullanın
 Sert yüzeyleri temizleyin, durulayın ve dezenfekte edin
 Ellerinizi gözlerinizden, burnunuzdan ve ağzınızdan uzak tutun
 Hapşırırken veya öksürürken ağzınızı kapatın
 Hastaysanız evde kalın ve dinlenin
PERSONELİNİZİ VE MİSAFİRLERİNİZİ KORUYUN
 Doğru kişisel hijyen ve el hijyenini teşvik edin
 Personelinizle doğru el yıkama prosedürleri oluşturun
 Operasyonunuzun uygun alanlarına el dezenfektanları koyun
 Personelinizin, hasta olduğunda, evde kalmasını sağlayın
 Sık temas edilen yüzeyleri düzenli olarak dezenfekte edin
 Tuvaletler ve genel alanlardaki yüzeylerde dezenfektan kullanın
 Işıklandırma ve havalandırma düğmeleri
 Musluklar ve sifon kolları
 Kapı kolları, televizyon kumandaları ve telefonlar
 Genel alanlardaki tuvaletlerin kapıları
 Gerek gördüğünüz diğer yüzeyler
 Gıda ile temas eden yüzeyler ve bulaşıkhane için mevcut prosedürleri uygulayın
DOĞRU EL YIKAMA PROSEDÜRLERİ
 Ellerinizi suyla ıslatın ve avucunuzun içine yeteri miktarda sabun alın
 Avuçlarınızı birbirine sürterek köpük oluşturun
 Parmaklarınızı birbirine geçirerek köpüğün her elinizin arkasına yayılmasını sağlayın
 Parmaklarınızı birbirine geçirerek avuç içlerini birbiriyle ovuşturun
 Parmaklarınızı birbirine kenetleyin ve yana hareketlerle ovuşturarak yıkayın
 Başparmağınızı diğer elinizle kavrayın ve döndürün
 Parmaklarınızı diğer elin avuç içine bastırın ve döndürün
 Ellerinizi suyla durulayın ve kağıt havlu ile iyice kurulayın
 Musluğu kağıt havlu ile kapatın ve çöp kutusuna, temas etmeden atın

DOĞRU EL DEZENFEKSİYON PROSEDÜRLERİ
 Avucunuzun içine 3 ml el dezenfektanı alın
 Avuç içlerinizi birbiriyle ovuşturarak ellerinizin tüm yüzeyine yayılmasını sağlayın
 Parmaklarınızı birbirine geçirerek ürünün bilekleriniz dahil her elinizin arkasına yayılmasını sağlayın
 Parmaklarınızı birbirine geçirerek avuç içlerini birbiriyle ovuşturun
 Parmaklarınızı birbirine kenetleyin ve yana hareketlerle ovuşturarak yıkayın
 Başparmağınızı diğer elinizle kavrayın ve döndürün
 Parmaklarınızı diğer elin avuç içine bastırın ve döndürün
 Kuruduğunda elleriniz güvenlidir. El dezenfektanı uygulamasından sonra ellerinizi durulamayın
 Dezenfektanı temiz ellerinize uygulayın
SERT YÜZEY DEZENFEKSİYONU
 Sık temas edilen yüzeyleri onaylı dezenfektanlarla silin
 Tuvaletlerde solunum sisteminden gelen salgıların, idrar ve dışkının bulaşmış olabileceği tüm
yüzeyleri standart enfeksiyon kontrol prosedürlerine göre dezenfekte edin
 Ürün etiketi üzerinde yazan kullanım talimatını dikkatlice okuyun ve uygulayın

GRİP
DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜNÜN (WHO) EL HİJYENİ İLE İLGİLİ TALİMATLARINA
VE AVRUPA BİRLİĞİ NORMU EN 1499’A UYGUN EL YIKAMA TEKNİĞİ

Ellerinizi su ile
ıslatın

Avucunuzun içine
yeterli miktarda
sabun alın

Avuçlarınızı
birbirine sürterek
köpük oluşturun

Parmaklarınızı
birbirine geçirerek
köpüğün her elinizin
arkasına yayılmasını
sağlayın

Parmaklarınızı
birbirine geçirerek
avuç içlerini birbiriyle
ovuşturun

Parmaklarınızı
birbirine kenetleyin ve
yana hareketlerle
ovuşturarak yıkayın

Başparmağınızı diğer
elinizle kavrayın ve
döndürün

Parmaklarınızı diğer
elin avuç içine
bastırın ve döndürün

Ellerinizi suyla
durulayın

Kağıt havlu ile
ellerinizi iyice
kurulayın

Musluğu kağıt havlu
ile kapatın

Elleriniz şimdi güvenli

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜNÜN (WHO) EL HİJYENİ İLE İLGİLİ TALİMATLARINA
VE AVRUPA BİRLİĞİ NORMU EN 1500’E UYGUN EL YIKAMA TEKNİĞİ

Avucunuzun içine 3 ml el
dezenfektanı alınız

Avuç içlerinizi birbiriyle
ovuşturarak ellerinizin tüm
yüzeyine yayılmasını sağlayın

Parmaklarınızı birbirine
geçirerek ürünün bilekleriniz
dahil her elinizin arkasına
yayılmasını sağlayın

Parmaklarınızı birbirine
geçirerek avuç içlerini
birbiriyle ovuşturun

Parmaklarınızı birbirine
kenetleyin ve yana hareketlerle
ovuşturarak yıkayın

Başparmağınızı diğer elinizle
kavrayın ve döndürün

Parmaklarınızı diğer elin avuç
içine bastırın ve döndürün

Kuruduğunda elleriniz
güvenlidir

Sağlıklı ve verimli bir operasyonun devamlılığı için
hastalıklardan korunmak önemlidir. Ecolab’ın etkili
ürünleri ve onaylı dezenfektanlarıyla ilgili bilgi almak
için lütfen Ecolab Satış Temsilcinizi arayınız.
Tel: 0216 458 69 00 www.ecolab.com

