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COVID 19, potenciális veszélyt jelentve az i
megforduló emberekre.

TNO innova on for life
Cleartex szennyfogórendszerek
h ps://cleartex.hu
h ps://alutrend.hu
Takarítás, fertőtlenítés
h ps://www.higenplusz99.hu/
h ps://clearrent.hu
h ps:// sztasagvedelem.hu
JETMAT® a jövő technológiája
h ps://jetmat.com
Ügyfélszolgálat/Szerkesztőség
Cleartex K .
2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Tel.: + 23 887 400
E-mail: cleartex@cleartex.hu
Web: sztasagvedelem.hu
clearrent.hu
cleartex.hu
Véglegesíte változat lezárva: 2020.10.20.

Kérem Önöket, vegyék fontolóra a megelőzés
szabályait!

1

AJÁNLÁS

TARTALOM

A jövőben a
Bevezetés ……………………………………………………………………………………………………… 1 prevenciónak egyre
nagyobb lesz a
Minden, amit a koronavírus kapcsán tudni érdemes ……………………………………… 3 jelentősége. Ez
elsősorban abból fog
Új kutatás láto napvilágot az SARS-CoV-2 terjedésének folyamatáról …..…….. 4 adódni, hogy a
megrendelőket az élet
egyre inkább
A levegőben is terjed a koronavírus? ………………………………………..…………........... 5 rákényszerí a racionális
döntésekre. A takarító
Látványos animáció mutatja, hogyan terjed a köhögés zárt térben ……………….. 6 szektor erőteljesen küzd
a megfelelő képze ségű
Új kérdések, új válaszok 5 jelentős iparági szektor szereplőitől ......................... 7 és a tűdű személyzet
biztosításával és ebben a
folyamatban rendkívül
Új kérdések, új válaszok 5 jelentős iparági szektor szereplőitől
nagy segítség lehet a
- végkövetkeztetések ………………………………………………….………............................ 11 megfelelő prevenció. A
takarító cégvezetők közül
egyelőre
csak kevesen
Szakmai szemmel a szennyfogó szőnyegekről ................................................... 12
ismerték fel ennek a
jelentőségét, és aki már
AJÁNLÁS
tudják a tkot, azok
mélyen hallgatnak. Ez az
A Magyar Építész Kamara Kiadója számára nagy jelentőséggel bír, hogy jelen
anyag sem tér ki minden
járványügyi helyzetben olyan szennyfogókat tervezzenek az építészek és
részletre, de a cég
tervezők a bejáratok elé, amelyek nemhogy teljes mértékben alkalmasak a
szakértői segíthetnek a
cipőtalpakon behordásra kerülő szennyeződések, baktériumok és vírusok
mélyebb megismerésben.
elpusz tására, azok épületek bejáratain kívül tartására, de eszté kailag is
Ajánlom ﬁgyelmes
kielégítenek minden igényt.
olvasását és ne féljen
Ilyen rendszer a Cleartex által kifejleszte szennyfogó-és fertőtlenítő tálca
kérdezni. A tudás nem
(szőnyeg) rendszerek, melyek rengeteg időt, energiát és pénzt takarítanak meg
csak hatalom, hanem
használóiknak.
egyben versenyelőny is.
Az alábbi Tisztaságvédelmi Tanulmányban részletest leírást olvashatnak erről.
Ritz Tibor
projektmenedzser,
MÉK kiadó
szakértő,
környezetkutató
AJÁNLÁS
A Tanulmány egy napjainkban rendkívül aktuális témával foglalkozik. A COVID-19 víruson kívül számos más
vírus is veszélyezte az embereket. A fertőzések elkerülése mia , nem elég a folytonosan hallo védekezéseket
megvalósítani, a kézmosás nem véd meg teljesen a fertőzésektől. A talajon levő mikroorganizmusok a
lábbelikre tapadva könnyen bekerülnek az épületek belsejébe is. Ennek megakadályozására viszonylag ritkán
hívják fel a ﬁgyelmet.
A Cleartex tanulmánya jól foglalja össze a problémát, világosan mutatja be a megoldási lehetőségeket.
A tanulmányból kiderül, hogy a szerzők o honosan mozognak a fertőzések megelőzésének területén. A saját
eredményeket összehasonlítják a nemzetközi kutatásokkal, eredményekkel. Ezek alapján is kiderül, hogy saját
kutatásaik, eredményeik és javaslataik is a nemzetközi élmezőnybe tartoznak. A tanulmány ötletes ábrái a
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MINDEN, AMIT A KORONAVÍRUS KAPCSÁN TUDNI ÉRDEMES
Ma körülbelül 40 felé koronavírust ismerünk, ezek
közö 7 olyan van, ami emberre is veszélyes. Ebből 4
pusztán náthaszerű tüneteket okoz, a maradék 3
jelent csak valódi veszélyt ránk nézve. Ezek a 20022003-ban fellépő SARS vírus a 2012-ben a KözelKeleten megjelenő MERS vírus és ez a jelenlegi SARSCoV-2 vírus.
A koronavírusnak ez a fajtája decemberben ütö e fel
a fejét a kínai Vuhanban, majd viszonylag gyorsan
terjedni kezde – előbb az országban, majd szerte a
világban.
2020. október eleji adatok szerint a földön 33 880
896 fertőzö et tarto ak nyilván, a halálos áldozatok
száma 1 012 964, a gyógyultaké pedig 23 551 663
volt. A fertőzés 188 országban és régióban van jelen,
a 203-ból.
Az ak v fertőzö ek, a gyógyultak és az elhunytak
számának alakulását Magyarországon az alábbi
graﬁkon jól szemlélte .

Milyen tünetei vannak?
A koronavírus elsősorban a légutakat, azok
nyálkahártyáját támadja meg, de súlyos esetben az
egész szervezetre kiterjedhet. A betegségnek
nincsenek jellegzetes tünetei, azok nagyban
hasonlítanak az inﬂuenza vagy más légú
megbetegedés szimptómáihoz, és súlyosságuk
egyénenként eltérő lehet.
· láz
· fejfájás
· fáradékonyság, gyengeség, levertség
· köhögés
· légzési nehézség, légszomj
· szaglás és ízlelés részleges vagy teljes elvesztése
Hogyan védekezzünk a koronavírus ellen?
Mivel vírusfertőzésről van szó, az an bio kumok
teljesen hatástalanok a koronavírussal szemben, sőt,
azok indokolatlan szedése kifejeze en káros lehet.
Jelenleg nem tudunk olyan gyógyszerről, mely
speciﬁkusan e vírus ellen hatna. A kezelés a tünetek
enyhítését, az immunrendszer erősítését és súlyos
esetben az éle unkciók stabilizálást foglalja
magában.

Hogyan terjed a koronavírus?
A vírus emberről emberre cseppfertőzéssel, fertőzö
váladékokkal direkt vagy indirekt úton terjed. A
kórokozó elsősorban kilégzéssel, köhögéssel,
tüsszentéssel jut a levegőbe. Mivel – egyelőre meg
nem határozo ideig – többek közö üveg-, fém- és
műanyag tárgyakon is életképes marad, különböző
tárgyak érintésével is elkapható. A lappangási ideje
(ez a fertőzés és a tünetek megjelenése közö
időszakot jelen ) 2-14 nap, mely idő ala már
fertőzhet. Gyakran előfordul, hogy egészséges
emberek is hordozzák a kórokozót, de mivel
nincsenek tüneteik, nem tudnak erről, és
észrevétlenül is terjesz k a betegséget.
Kiket érinthet a betegség?
A vírus bárkit megtámadhat, de a fertőzés leginkább
az idősekre, a krónikus betegségekben (szív- és
keringési betegségek, tüdőbetegségek) szenvedőkre,
illetve a legyengült immunrendszerrel rendelkező
egyénekre (például a HÍV fertőzö ek és a
szervátültetésen átese ek) veszélyes.

Megelőzésképp a következőket tartsuk szem elő :
· Higiéniai szabályok fokozo betartása.
· Rendszeres és hatékony, legalább fél percig tartó,
meleg vizes, szappanos kézmosás.
· Kézfertőtlenítő szerek alkalmazása, főleg ha nincs
lehetőségünk kezet mosni.
· Cipőtalp fertőtlenítés. A vírus aeroszol cseppjei
megtapadnak a cipő talpán és azt bevisszük az
épületekbe. Majd a cipővel érintkezve fertőzzük meg
önmagunkat és a környezetünket.
· Zsúfolt, szűk, zárt terek kerülése.
· Gyakori, kiadós szellőztetés.
· Fertőzö emberek vagy szoros kontaktjaik kerülése.
· Az érinte országokba terveze utazás elnapolása.
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ÚJ KUTATÁS LÁTOTT NAPVILÁGOT AZ SARS-COV-2 (COVID19) TERJEDÉSÉNEK FOLYAMATÁRÓL
Részletesebben a kutatók az alábbi fontos
tapasztalatokat szerezték. Korábbi tanulmányok
kimuta ák a vírust a tünetekkel járó páciens
szobájának és WC-jének tárgyfelületein, valamint a
műté maszkokon akár egy hé g, a műanyagon pedig
akár 72 órán keresztül életképes a vírus.
Annak megállapítása érdekében, hogy meddig
terjedhet a SARS-CoV-2, a kutatók levegő- és felszíni
mintákat teszteltek egy intenzív osztályon (ICU) és
egy általános COVID-19 osztályon a kínai wuhani
Huoshenshan kórházban. Az intenzív osztályon 15
súlyos betegségben szenvedő beteg volt, az általános
osztályon pedig 24, enyhébb betegségben szenvedő
beteg. Az összegyűjtö tamponmintákat olyan
tárgyakról ve ék, amelyek esetleg szennyeze ek
voltak, valamint a beltéri levegőből és a levegő
kivezetéséből.

A SARS-CoV-2, új koronavírussal fertőzö
személyektől akár négy méterre (ez 6-7 lépés
távolság) is eljuthat a levegőben a kórokozó egy
nemrégiben napvilágot láto tanulmány szerint - írta
az IFL Science.
A vírus terjedése
A vírus terjedési módjainak feltárása a Centers for
Disease Control and Preven on szerint elsődleges
fontosságú, hogy a lehető leghatékonyabban
léphessünk fel a járvány ellen.
Azt eddig is tudtuk, hogy főleg érintkezés útján
adható át a vírus, illetve szintén kockáza tényezőnek
minősül, ha valaki szennyeze kézzel megérin az
arcát, száját, szemét vagy orrát.
Az új pusú koronavírus terjedését azonban még
jobban segí az a tulajdonsága, hogy sikeresen
megtapad és sokáig életképes marad különböző
felületeken, többek közö a szennyeze
cipőtalpakon is. Ilyen módon könnyedén eljuthat
korábban nem fertőzö területekre és szakértők
szerint észrevétlen terjedhet tovább.

A vírusszennyeze ség nagyobbnak bizonyult az
intenzív osztályon (43,5%), mint az általános
osztályokon (kevesebb, mint 8%). A padlóminták
pozi vnak bizonyultak a vírusra is, ami azért lehet,
mert a gravitáció mia a legtöbb víruscsepp a földre
süllyed, vagy az egészségügyi személyzet véletlenül a
cipőjükkel széthordják a vírust - ezt a lehetőséget
bizonyítja a gyógyszertárból ve minták 100
százalékos pozi v aránya, ahol nem voltak betegek.
Ezenkívül az ICU orvosi személyzetének cipőtalpából
származó minták csaknem fele pozi vnak bizonyult,
ami arra utal, hogy a cipő hordozóként szolgálhat.
A vírus magas jelenlétét olyan tárgyakon is
megállapíto ák, amelyeket az orvosi személyzet vagy
a betegek gyakran megérinte ek, beleértve a
számítógépes egereket, a kukákat, a betegágyas
kapaszkodókat és a kilincseket.

A kutatás során egy kórházban vizsgálták a fertőzö
és nem fertőzö területek levegőjét, illetve a
kórtermek és az egész kórház különböző részeit,
többek közö a padlót, ahol rengeteg vírust találtak.
Ezen jelenség há erében a szakértők szerint az áll,
hogy a gravitáció hatása mia a vírust tartalmazó
aeroszol cseppek a földre esnek. I rátapadtak az
egészségügyi dolgozók cipőire, akik más kórtermekbe
átsétálva magukkal viszik a vírusokat. Ezt az állítást
alátámasztja az is, hogy olyan területeken is
nagymértékű SARS-CoV-2-szennyeződést muta ak ki,
ahol bizonyíto an nem fordultak meg koronavírusos
betegek, illetve a dolgozók cipőit átvizsgálva szintén
megtalálták a vírust.
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Nemzetközi ajánlás
A CDC határozo an azt ajánlja, hogy az emberek
fertőtlenítsék a cipőik talpát a bejáratokban és az
áthaladó pontokon.
Ebből a kutatásból is látható, hogy mekkora
jelentősége van a cipőtalpakra ragadt
szennyeződések és a bennük található kórokozók
le sz tásának mind a bejáratokban, mind pedig a
kri kus áthaladási pontokon.
A LEVEGŐBEN IS TERJED A KORONAVÍRUS?
A napokban több tucat ország több száz kutatója
kérte az Egészségügyi Világszervezetet (WHO) egy
nyílt levélben arra, hogy a rendelkezésre álló
bizonyítékok alapján fogadják el és hirdessék a
lakosságnak, hogy a COVID-19-et okozó SARS-CoV-2
vírus a levegőn keresztül is terjed, vagyis nemcsak
cseppfertőzéssel, hanem 5 mikrométernél kisebb, a
levegőben tartósan megmaradó aeroszolok útján is
átadódhat. A helyzet azonban egyáltalán nem
egyértelmű, illetve az is lehetséges, hogy maga a
kategorizáció a problema kus, és ezen is változtatni
kellene.
A világjárvány kirobbanása óta a vezető egészségügyi
szervezetek alapvetően azt hangozta ák, hogy a vírus
elsősorban szoros kontaktus esetén, nagyobb
(legalább 5 mikrométeres) cseppek formájában kerül
át egyik emberről a másikra. Ezek a cseppek pedig a
levegőben nem maradnak meg hosszú ideig, hanem
lehullanak a földre. Az aeroszolos fertőzést csak
bizonyos orvosi beavatkozások esetén tarto ák
valószínűnek, a felületek útján való fertőződést
(amikor egy vírussal szennyeze felszín érintése után
az arcunkhoz nyúlva fertőződünk meg) pedig
lehetségesnek, de szintén ritkának nevezték.

Más kutatók által végze vizsgálatok alapján minden
kétséget kizáróan igazoltnak tekinthető, hogy a
fertőző fázisban kilégzés, beszéd és köhögés közben
olyan apró, vírussal telíte cseppek is a levegőbe
kerülnek, amelyek o megmaradnak, és kockázatnak
teszik ki az egy-két méternél távolabb tartózkodókat
is.
Az aeroszolos fertőzés lehetőségét valóban számos
kutatás vizsgálta az elmúlt hónapokban. Egy
márciusban közzéte tanulmány szerzői például úgy
találták, hogy a vírusrészecskék megfelelő
körülmények közö akár 3 óráig is a levegőben
maradhatnak. Más kutatások azt sugallták, hogy
egyes járványgócok kialakulásában komoly szerepet
játszhato a nem megfelelő szellőzés. Vagy a
cipőtalpakon megragadó aeroszolcseppekkel való
érintkezés útján történő megbetegedés.
A levegőben terjedőnek tekinte kórokozók, mint a
tuberkulózis baktériuma vagy a kanyaró vírusa,
rendszeresen fertőznek aeroszolos cseppek útján,
vagyis egy ado térben akár órákkal az után is
képesek fertőzni, hogy a patogént hordozó személy
elhagyta a szobát. A COVID-19 esetében is fennáll
ennek a veszélye. Bizonyos körülmények közö a
vírus rövid időszakokra levegőn keresztül is fertőzővé
válhat, akár a mindennapi életben is. Ilyen
körülményeket teremthet, ha rosszul szellőző
helyiségben vagyunk vagy hosszabb időt töltünk egy
térben más emberekkel, vagy nem fertőtlenítjük a
cipőtalpainkat.

A kutatók egy része szerint ráadásul az aeroszolok
kontra cseppek vita elve helye , egy skálán kellene
elképzelni a terjedés kérdését. Ennek egyik vége felé
helyezkedne el a kanyaró vírusa, amely nagyon
gyakran fertőz aeroszolok útján, a másikon pedig a
légú betegségek, például az inﬂuenza kórokozói,
amelyek általában közvetlen cseppfertőzéssel
terjednek.
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A SARS-CoV-2 ezen a skálán valahol a középtájt kapna
helyet, valószínűleg közelebb az inﬂuenzavírusokhoz,
mint a kanyaró patogénjéhez.
Hogy a COVID-19-et okozó vírus pontosan hol
helyezkedik el a skálán, az tudományos szempontból
nyilvánvalóan fontos kérdés, hiszen ha új információk
derülnek ki, ezek befolyásolhatják a jövőbeli
korlátozásokat. Közegészségügyi oldalról viszont
jelenleg annyi a lényegi üzenete a felvetésnek, hogy
fennáll az aeroszolos fertőzési kockázat, és erre az
illetékes szerveknek, köztük a WHO-nak
ﬁgyelmeztetniük kellene. És ezt sokan meg is teszik,
rendszeresen hangoztatva, hogy a fertőző cseppek
méretüktől függetlenül úgy kerülhetők el a
legkönnyebben, ha tartjuk a távolságot másoktól és
maszkot viselünk (különösen beltérben és
tömegben), gyakran mosunk kezet, illetve
fertőtlenítjük a cipőtalpainkat.
LÁTVÁNYOS ANIMÁCIÓ MUTATJA, HOGYAN TERJED
A KÖHÖGÉS ZÁRT TÉRBEN
Számítógépes szimulációval szemlélte ék ﬁnn
kutatók, hogyan terjednek a köhögésből származó
részecskék zárt térben. A rövid videóból kiderül, hogy
ha valaki elköhögi magát egy boltban, akkor a
levegőbe került apró folyadékrészecskék a polcokon
túl, akár két sorral arrébb is elszállnak, a köhögés
helyszínén pedig akár több mint hat percig is
megmaradnak.
A kutatók előzetes eredményei alapján a koronavírust
is hordozni képes, 20 mikrométernél kisebb cseppek
tovább maradnak a levegőben, mint korábban
gondolták. A kutatásban az Aalto Egyetem, a ﬁnn
meteorológiai intézet, a VTT technikai kutatóközpont
és a Helsinki Egyetem kutatói ve ek részt.
Smith szerint a koronavírus továbbra is olyan
interakciók során fertőzhet leginkább, amelyek 1-2
méteres távolságon belül történnek, például
beszélgetés közben, ahol nagyobb cseppekben,
nagyobb mennyiségben kerülnek folyadékrészecskék
a levegőbe, magán a beszéden kívül esetleg
tüsszentésből vagy köhögésből fakadóan. A kutató
elmondta, hogy ugyan még nincs megegyezés arra
vonatkozóan, hogy a vírus mennyiségétől függ-e a
fertőzés esélye, a tapasztalatok erre engednek
következtetni, így a távolságtartás, valamint a
maszkhasználat a levegőben terjedő vírus ellen is jó
megoldás.
A valóságban azonban az 1-2 méteren belül történő
cseppfertőzés okozza a fertőzések túlnyomó
többségét.
NÉZZE MEG A TÉMÁHOZ KAPCSOLÓDÓ VIDEÓFILMÜNKET!

A levegőben szálló részecskékre tapadt vírus tovább
terjeng a térben, és megfertőzik az embereket.” –
erősíte e meg Smith állításait William Schaﬀner, a
Vanderbilt Egyetem fertőzéses betegségekkel
foglalkozó professzora.
Schaﬀner szerint a ﬁnn modellnek is van alapja, de ha
mindenki megtartaná az amerikai járványügy által
meghatározo távolságot (6 láb, vagyis körülbelül
1,83 méter) és maszkot, vagy valamilyen más, a szájat
és orrot takaró anyagot (sálat, kendőt) viselne, azzal
megoldódna a problémák többsége. A majdnem
teljes védelmet az aeroszolcseppek által hordozo és
a cipőtalpakra került víruscseppek fertőtlenítése
jelentené.
Az összefüggés a higiénikus környezet és a megfelelő
szennyfogók közö egyértelmű. Hiszen ha a port,
sarat, biológiai eredetű szennyeződéseket felfogjuk a
belépés elő , akkor azok nem terjednek szét az
épületen belül. Természetesen a levegőben lévő por
és a rajta megtapadó vírusok mennyiségét nem
redukálhatjuk nullára, de a megfelelő prevenciós
eszközökkel minimalizálhatjuk a mennyiségét, és ez
által az így kialakuló problémák lehetőségét is
nagyban csökkenthetjük.
A tanulmányban a Cleartex Tisztaságvédelmi
Programján keresztül az alábbi kérdésekre adunk
válaszokat és részletesen bemutatjuk a teljes
folyamat elemeit és munkafázisait.
·
·
·
·
·
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Hogyan kell felkészülni a COVID 19 okozta és a
jövőben várható higiéniás problémákra?
Hogyan védhetem meg munkatársaim és a
vendégeim egészségét?
Hogyan teremthető meg a kollégák és az
üzle partnerek bizalma?
Hogyan tehetjük láthatóvá és fenntarthatóvá
a higiénikus környezetet?
Hogyan lehet mindezt egy professzionális,
automa zált technológiával megvalósítani?
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A kérdőív kiértékelése
1.kérdés: Rendelkezik-e az Önök bejárata kültéri
szennyfogó szőnyeggel?
A válaszadók 55%-a igennel felelt, míg 45%
választo a a nemet.
Iparági besorolásban az alábbi érdekes válaszok
érkeztek.
Az Ipari szektorban az elláto ság: 59%
A szolgáltató szektorban: 37%
Az irodaházak, közintézmények terén: 75%
A létesítménygazdálkodók oldalán ez az érték: 33%
A HORECA szektorban pedig: 73%

Ne ess pánikba!
A májusban elkészült első Tisztaságvédelmi Szakmai
Tanulmány óta eltel fél év.
Úgy éreztük, hogy a TSZT 5.0 kiadásával az elmúlt
időszak ala szerze tapasztalatokat meg kell
osztanunk. Az új tanulmányban részletesen írunk a
COVID19 járványról, annak terjedéséről, kiemelve a
cipőtalpakon tovább-és behordo vírusok
veszélyeiről.
Szeptember végén készíte ünk egy nem
reprezenta v felmérést a cégek körében, ahol az
alábbi kérdésekre vártunk válaszokat:

Következtetések:
- látható, hogy a legnagyobb vendég vagy látogató
forgalmú szektorokban (é ermek, kávézók,
irodaházak) ﬁgyelnek oda leginkább a lábbelik
sz tására a bejáratok elő

· Rendelkezik-e az Önök bejárata kültéri szennyfogó
szőnyeggel?
· Rendelkezik-e az Önök bejárata beltéri szennyfogó
szőnyeggel?
· Rendelkezik-e az Önök bejárata cipőfertőtlenítő
eszközzel?
· Rendelkezik-e az Önök bejárata érintésmentes
kézfertőtlenítővel?
· Kialakíto ak-e már a bejáratoknál fertőtlenítő
pontot, pontokat?
· Rendelkezik-e az Önök irodája levegőfertőtlenítő
berendezéssel?

- az irodaházak, HORECA, szállodák gyakrabban
alkalmaznak tervezőket, belsőépítészeket, akik
betervezik a szükséges rendszereket
- a szolgáltató szektor kisebb üzletei és a vendéglátó
helyek gyakran közvetlenül az utcáról nyílnak - a
járdákba nem tudják beépíteni a szennyfogókat,
ezért is nem alkalmazzák

Kitértünk még arra, hogy a válaszadó cég melyik
iparágba tartozik az alábbiakból:

- a köztudatban sincs eléggé benne a többlépcsős
rendszer gyakorlata és szükségessége,
hiányzik a zónaszemlélet ismerete

· Ipari szektor
· Szolgáltató szektor
· HORECA
· Irodaház, közintézmény
· Létesítménygazdálkodó
Továbbá kíváncsiak voltunk arra is, hogy a telephelye
Magyarországon hol található?
Erre két válasz közül lehete választani:
· Vidék vagy Budapest

- sokan nem is tudják, hogy vannak kifejeze en
kültérre való időjárás álló pusok is
- a létesítmény gazdálkodók már készen kapják az
épületet, ha nem volt betervezve, utólag már nehéz
beépíteni
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2. kérdés: Rendelkezik-e az Önök bejárata beltéri
szennyfogó szőnyeggel?

3. kérdés: Rendelkezik-e az Önök bejárata
cipőfertőtlenítő eszközzel?

A válaszadók 76%-a igennel felelt, míg 34%
választo a a nemet.
Iparági besorolásban az alábbi érdekes válaszok
érkeztek.
Az Ipari szektorban az elláto ság: 65%
A szolgáltató szektorban: 74%
Az irodaházak, közintézmények terén: 89%
A létesítménygazdálkodók oldalán ez az érték: 82%
A HORECA szektorban pedig: 71%

A válaszadók 8%-a igennel felelt, míg 92% választo a
a nemet.
Iparági besorolásban az alábbi érdekes válaszok
érkeztek.
Az Ipari szektorban az elláto ság: 4%
A szolgáltató szektorban: 3%
Az irodaházak, közintézmények terén: 16%
A létesítménygazdálkodók oldalán ez az érték: 10%
A HORECA szektorban pedig: 9%

Következtetések:

Következtetések:

- az elmúlt évekhez képest javult a helyzet – sokkal
magasabb százalékban használnak valamilyen beltéri,
szőnyeg pusú megoldást

- nem ismerik a rendelkezésre álló megoldásokat
- sok szennyfogó gyártó csak mostanra, a jelenlegi
pandémia mia fejleszte egyáltalán terméket

- sokkal elfogado abb a termék használata
- a cipőtalpak fertőzés terjesztésének körében
végze kutatások nem, vagy csak kis mértékben
ismertek

- hasznosnak találják a fejle ebb „közüle ”
minőséget, és azt, hogy nagyobb méretekben van rá
szükség a forgalmasabb helyeken

- ahol már megjelenik a zónaszemlélet, o nagyobb a
fogékonyság a cipőtalpak fertőtlenítésére is

- több az ismeret róla – ezt a bérszőnyegek
elterjedése is nagyban elősegíte e

- nagyon új a téma – maga a vírus és a megelőzésben
használatos termékek is.
- a kormányza kommunikációból ez a téma teljesen
hiányzik, nem hívják fel rá a ﬁgyelmet a különböző
fórumokon
- A legnagyobb lemaradásban az irányíto
cipőfertőtlenítés terén van az ország, pedig ezzel az
olcsó és egyszerű módszerrel sokszorosára növelhető
a biztonság és az objek v sztaság. Prevenciós
szempontból is jelentős előrelépésnek tekinthető.
Elsősorban kórházak, rendelők és é ermek számára
lenne szükséges ilyen eszközök beszerzése

- mára már az épület bejárat elengedhetetlen
tartozékaként tekintenek rá
- érdekes módon a HORECA szektor ezen a téren
kissé le van maradva, pedig azt gondolnánk, hogy
pont a vendéglátó ipari egységek tesznek meg
mindent a szta belső terekért
- az iparban a több bejárat-átjáró, és a
teherforgalmak mia nem tartják indokoltnak,
nehézkes a kezelésük
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4.
kérdés: Rendelkezik-e az Önök bejárata
érintésmentes kézfertőtlenítővel?

5. kérdés: Kialakíto ak-e már a bejáratoknál
fertőtlenítő pontot, pontokat?

A válaszadók 30%-a igennel felelt, míg 70%
választo a a nemet.
Iparági besorolásban az alábbi érdekes válaszok
érkeztek.
Az Ipari szektorban az elláto ság: 28%
A szolgáltató szektorban: 29%
Az irodaházak, közintézmények terén: 35%
A létesítménygazdálkodók oldalán ez az érték: 21%
A HORECA szektorban pedig: 39%

A válaszadók 76%-a igennel felelt, míg 34%
választo a a nemet.
Iparági besorolásban az alábbi érdekes válaszok
érkeztek.
Az Ipari szektorban az elláto ság: 78%
A szolgáltató szektorban: 74%
Az irodaházak, közintézmények terén: 89%
A létesítménygazdálkodók oldalán ez az érték: 63%
A HORECA szektorban pedig: 75%

Következtetések:

Következtetések:

- annak ellenére, hogy a kormányza
kommunikációban nagy hangsúlyt kap a kézmosás és
a fertőtlenítés fontossága, kevesen ismerik és
használják az erre megfelelő modern, már régóta
kifejleszte eszközt
- ez azért is érdekes, mert már a háztartásokban is
ismert termék pusról van szó
- a felhasználók nem ismerik fel ennek a
vírusvédelemben betöltö szerepét és fontosságát

- a fertőtlenítő pont vagy fertőtlenítő állomás
szükségessége elfogado – de annak összetétele,
hogy milyen részekből áll, az már nem kellően ismert
- egy átlagos fertőtlenítő pont az alábbi termékekből
áll: kül-és beltéri szennyfogó szőnyegek – lehetőség
szerint cipőtalp fertőtlenítő eszközzel kiegészítve,
érintésmentes kézfertőtlentő, maszk és gumikesztyű
használat

- é ermek, irodaházak – ahol a higiéniára amúgy is
érzékenyebbek – o magasabb az eszköz használata

- a különböző kérdésekre ado válaszok
összevetéséből arra lehet következtetni, hogy sok
helyen megelégszenek egy pumpás kézfertőtlenítő és
a szájmaszk használatával, és ezt már fertőtlenítő
pontként, állomásként kezelik

- A 30%-os átlag nagyon kevésnek tűnik – hozzá kell
tenni, hogy a nem-ér ntésmentes megoldásból
valószínűleg sokkal több található. Ennek ellenére
meglepő a szolgáltató szektor és HORECA viszonylag
alacsony száma, mivel i lehet a legnagyobb a
vásárló-forgalom. Az érintésmentes kézfertőtlenítés
több okból tekinthető hatékonyabbnak, ezekből az
egyik szempont, hogy szívesebben használják az
emberek, mint az érintőset – ezáltal többen is
fertőtlenítenének
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Ezek alapján belátható, hogy egy kellő
körültekintéssel kialakíto fertőtlenítő pontnak
három fő eleme van: minden belépő vegyen fel
szájmaszkot, használja az érintésmentes
kézfertőtlenítőt, valamint a cipőtalp fertőtlenítő
rendszert.
Ezzel a néhány alapvető higiéniás szokás
bevezetésével és betartásával sokat tehetünk az
egészségesebb környezetért.

Mit értünk Fertőtlenítő pont ala ?
A jelenleg zajló COVID járvány mia egyre több
bejáratban alakítanak ki az üzemeltetők, vagy akár az
o dolgozók fertőtlenítő pontokat. Ez egy jó eszköz
arra, hogy a kezünkön/lábunkon megtapadt
kórokozókat ne vigyük be az épületek belső, zárt
tereibe, ahol a vírusfertőzések a legkönnyebben
terjednek. Jogos azonban a kérdés, hogy mitől lesz jó
egy fertőtlenítő pont, hogy fejthe ki a kívánt hatást
és mi kell ahhoz, hogy ne csak egy kötelező díszlete
legyen a bejáratoknak?

6. kérdés: Rendelkezik-e az Önök irodája
levegőfertőtlenítő berendezéssel?

Érintésmentes kézfertőtlenítő

A válaszadók 12%-a igennel felelt, míg 88%
választo a a nemet.
Iparági besorolásban az alábbi érdekes válaszok
érkeztek.
Az Ipari szektorban az elláto ság: 11%
A szolgáltató szektorban: 14%
Az irodaházak, közintézmények terén: 19%
A létesítménygazdálkodók oldalán ez az érték: 8%
A HORECA szektorban pedig: 6%

Bejárat

Tex l szennyfogó

Cipőtalp-fertőtlenítő
Ak v szennyfogó

Kefés szennyfogó

Haladási irány

Végig gondolva az emberi test anatómiáját
megállapítható, hogy három kiemelt terület van
amiken keresztül a kórokozók terjedni tudnak:
· Kéz: kezeink óriási szerepet töltenek be mindennapi
életünk során, hiszen ezzel fogunk meg mindent. A
funkcionális mozgásokon túl, a komfortérzet mia
önkéntelenül is sokat használjuk, például az
arcunkhoz óránként akár 16 alkalommal is
hozzányúlunk. Kezeinket tehát mindenképp érdemes
a bejáratokban, az épületbe lépés elő fertőtleníteni.
I fontos, hogy a belépők ne fogják meg ugyanazokat
a felületeket koszos kézzel egymás után, a legjobb
eszköz tehát erre a célra egy érintésmentes
kézfertőtlenítő adagoló berendezés.
· Száj: a vírusok, baktériumok a fertőzö – akár
tünetmentes – emberek által kilélegze , vagy
köhögéssel, tüsszentéssel a levegőbe került aeroszol
cseppeken nagyon könnyen terjedhetnek zárt térben.
Ezért lényeges ezeken a területeken a megfelelő
szájmaszk használata, mely megakadályozza ezeknek
a cseppeknek a terjedését.
· Láb: a kórokozókat tartalmazó aeroszol cseppek
kültéren a földre esnek, ahol porszemcséken
megtapadva és a cipőtalpakra kerülve igen nagy
távolságokra is eljuthatnak. Rendkívül fontos tehát a
cipőtalpak felületére is gondot fordítani a fertőtlenítő
pontokon, hogy ezeket a vírusokat és kártékony
mikroorganizmusokat is elpusz tsuk már az
épületbe lépés pillanatában.

Következtetések:
- ez egy másik kevéssé ismert védekezési megoldás
annak ellenére, hogy számtalan kidolgozo és
elérhető technológia áll rendelkezésre a gépesíte
légtechnikától a hordozható levegőszűrő
berendezésen át a vírusok kirtására alkalmas robo g
- az irodák a dolgozóik védelmében többet tesznek,
illetve a modern épületek légtechnikai berendezései
erre már alkalmasak
- meglepő az é ermek alacsony elláto sága – nyáron
a kerthelyiségeket működte ék, megelégszenek az
asztalok szé olásával, kevesebb a vendégforgalom is
- mindenesetre a legnagyobb felhasználási potenciál
a HORECA szektorban van, illetve nem
elhanyagolható részesedése lehetne a
rendezvényszervezőknek és a helyszíneknek is –
náluk ez külön marke ng értékkel bírna
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Végkövetkeztetések:

Fertőtlenítő pontok

A kutatás szerint van még tennivaló a prevenció és
a vírusmegelőzés terén.

Bár a válaszadók 70%-a azt mondta, hogy
kialakíto a bejáratnál fertőtlenítő pontokat, ezek a
gyakorlatban legfeljebb a kézfertőtlenítésre
szorítkoznak. És még ez sem tökéletes, mivel az
említe 70% ellenére a válaszadók csak 24%-a
rendelkezik érintésmentes kézfertőtlenítővel a
bejáratánál.
Az ellentmondás oka, hogy a vállalkozások
nincsenek sztában a fertőtlenítő pontokra
vonatkozó elvárásokkal. Fontos lenne, hogy a
hatóságok részletesebben és pontosabban hívják
fel az emberek ﬁgyelmét a fertőtlenítés
módszereire és alkotó elemeire. Az irodaházak és
közintézmények járnak el a legkörültekintőbben,
ahol 89 %-nál van például szennyfogó szőnyeg és
35%-uknál érintésmentes fertőtlenítés is. Azon
10%, aki jelezte, hogy még cipőfertőtlenítővel is
rendelkezik, döntően szintén ebből szektorból
kerültek ki.

A szennyfogó rendszerek
A válaszadók
viszonylag nagy
része teljesí az
első érintkezési
ponton található
sz tást:
rendelkezik külső vagy belső szennyfogószőnyeggel. Ez az első védelmi vonal, s egyú al a
legkisebb erőfeszítést igénylő sz tási módszer,
mivel a szennyfogó szőnyegek különböző pusain
áthaladva automa kusan sztulnak a talpak és
távolítják el a szennyeződések jelentős részét.
Jelen kutatásban nem vizsgáltuk azt a tényt, hogy
az épület mérete és az áthaladó forgalom milyen
arányban van a használt szennyfogók minőségével
és azok méreteivel. Általános tapasztalatunk, hogy
a használók döntő többségénél alulméreteze ek.
Ezt a tapasztalatot is ﬁgyelembe véve igencsak
elégtelennek tűnik a kapo átlag, tehát hogy a
megkérdeze cégek 55%-a rendelkezik kültéri
szennyfogó szőnyeggel és 78%-a beltérivel.
Ismerve, hogy a jelenlegi szennyfogó megoldások
több zónás rendszerként működnek hatásosan, úgy
látjuk, hogy már i , az első és legismertebb
védelmi vonalnál is hiányos a felkészülés, és nem
veszik elég komolyan a védekezés jelentőségét.

Az irodákban szta a levegő?
Zárt tereknél, ahol
a gyakori
szellőztetés nem
mindig oldható
meg, illetve belső
keringetésű klíma
működik, elengedhetetlen lenne a levegő sz tása
is. Például egy é eremben vagy egy szálloda
étkezőhelyiségében, vagy akár egy
konferenciahelyszínen is jelentősen csökkenthető
lenne ezáltal a fertőzés kockázata. Sajnos csak a
válaszadók 10%-a rendelkezik ilyen berendezéssel,
azok nagy része viszont a közintézményi és irodaház
szektorból kerül ki, míg második helyen a
szolgáltató szektor található. Az é ermek és
kávézók csak 6%-a rendelkezik ilyen eszközzel.
Bár a korábbi felmérésekhez képest érzékelhető a
tendencia, miszerint mind több cég fektet a
megelőzésbe és a fertőtlenítésbe, de számos
hiányosság fedezhető még fel, amelyet a
balesetmentes folyamatos működés, a higiénia
megőrzése és a látogatók vagy a munkatársak
egészségének a megóvása érdekében
elengedhetetlen lesz pótolni az év hátralévő
részében.

Cipőtalp fertőtlenítő eszközök
A szennyfogó
szőnyeg használata
azonban ebben a
járványügyi
esetben nem
elégséges, a biztos
védelmet a bejáratnál felállíto cipőfertőtlenítő
megoldások jelentenék. Sajnos csak a válaszadók
10%-a jelezte, hogy rendelkezik ilyen cipőtalp
fertőtlenítő megoldással. Nem nehéz belátni, hogy
ez az óvodákban, iskolákban, kórházakban, irodai
bejáratokban vagy időso honokban kiemelt
jelentőséggel bírna a megelőzés szempontjából.
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Általános tapasztalat, hogy az épületekben, legyen
szó akár az o honunkról, akár az irodáról ahol
dolgozunk, a legtöbb takarítást a padlón kell
elvégezni. A feltakaríto szennyeződések közel
80%-a innen származik, ami szinte teljes egészében a
cipőtalpakon és kerekeken kerül be az épületbe. A
behordo szennyeződés nem áll meg az ajtóban –
száradást követően mikroszkopikus méretű por
formájában az épület teljes belső területén szé erjed
és lerakódik.
A Cleaning Research Ins tute elemzése szemléletesen
mutatja be a takarítási feladatok és költségeinek
eloszlását:

Az intézet ezen túlmenően azt is megvizsgálta, hogy
egy épület esetében, annak teljes éle artama ala ,
tehát az építésétől a lebontásáig, hogyan oszlanak
meg a padlózatával kapcsolatos költségelemek.

Jogos tehát a kérdés: milyen módon lehet
csökkenteni a belső terekbe kerülő kosz
mennyiségét?
A jelenben elérhető legjobb válasz igen egyszerű:
megfelelő szennyfogó rendszerekkel.
Olyan eszközök alkalmazása, melyek a bejáratokban
igyekeznek megfogni a szennyeződéseket, egyáltalán
nem újdonság: már az ókorban, a simára csiszolt
mozaikokkal kirako villák világában is alkalmaztak a
bejáratok elő egy-egy durvább felszínű követ, mely
lábtörlő kőként funkcionált. A legdíszesebb házakban
még logózo szennyfogót is használtak – eltérő színű
kövekből kirako felira al köszöntö ék vendégeiket.
A köveket később növényi anyagok válto ák fel,
napjainkban pedig rengeteg féle különböző anyag
közül válogathat az, aki szennyfogót szeretne a
bejáratába telepíteni.
Az o hon sztaságára általában mindenki vigyáz, így
i valóban elegendők a lábtörlők, melyek, ahogy
nevük is mutatja, akkor képesek a szennyeződések
le sz tására, ha a lábunkat ak van megtöröljük
bennük.
Nehezebb eset, ha nem a lakásunk, hanem bármilyen
nagyobb forgalmú épület sztaságát szeretnénk
jobban megőrizni. A közületekbe érkezők nem szoktak
a bejáratokban megállni lábat törölni, így ide
professzionálisabb szennyfogó rendszerre van
szükség, ami képes arra is, hogy észrevétlenül, az
áthaladás rövid ideje ala , menet közben sz tsa
meg a talpakat.
Jól szemlélte ezt a megállapításunkat az Alkalmazo
Tudományos Kutatások Holland Szervezete, TNO
hatástanulmánya.
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Európában, elsőként Hollandiában, 1966 óta gyártanak
tex l szennyfogó szőnyeget. Érdekesség: a vitorla
vásznakat egyre inkább kiváltó műanyag vitorlák mia a
gyártók új területeket kerestek. Az ötletet egyébként
Amerikából hozták. E ől az időpon ól datálhatjuk a mai,
modern, nagy méretű szőnyegek elterjedését. Tehát az
elmúlt 50 év tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy egy

A felmérés főbb részeit el kell végezni az épületen
belüli átszennyeződési pontokon is, pl. átjáró
üzemterületre, garázs feljáró, raktárak, teraszok stb.

jól felépíte szennyfogó rendszer, az épületbe áramló
szennyeződések több, mint 90%-át képes a
bejáratokban megfogni. Ez hatalmas szám, érdemes
tehát a szennyfogókkal foglalkoznia annak, aki
forgalmasabb épületeket tervez, épít, üzemeltet, vagy
használ.
Mitől fog jól működni egy szennyfogó rendszer?
Bejáratok szakszerű felmérése
A valóban hatékony szennyfogó zóna kialakítása a
tervezésnél kezdődik. Legyen szó új épületről, vagy
meglévő átalakításáról, minden esetben szükséges
megtervezni az ado épületben legjobban
alkalmazható szennyfogó rendszereket. Ennek első
lépése a bejáratok felmérése.
A felmérés főbb kérdései:
ź hány bejárat van?
ź milyenek a bejáratok ado ságai?
ź hány fős napi forgalom várható az egyes
ź
ź
ź
ź
ź
ź

bejáratokban?
honnan érkezik a fő forgalom?
milyen pusú forgalom lesz?
hol helyezkedik el az épület?
milyen fajta szennyeződésekre számíthatunk a
bejáratokban?
milyen az épület alaprajza?
mekkora az épület alapterülete?

Ez a már meglévő épületeknél kiegészül az
alábbiakkal:
ź milyen mennyiségű és minőségű szennyfogó

szőnyegekkel rendelkeznek jelenleg?
ź aktuálisan milyen mértékben fordítanak ﬁgyelmet

a prevencióra?
ź milyen a takarító személyzet alkalmazo eszközei,
gépesítése, takarítási terve?
ź mik a takarítás alkalmazo technológiái?
ź mik a fertőtlenítés alkalmazható technológiái?

Ezen adatok birtokában szaktanácsadók már ki
tudnak alakítani egy pontos képet az épületről és
olyan megoldás javaslatokkal tudnak szolgálni,
melyek a leghatékonyabban szolgálják a prevenciót,
azaz a szennyeződések bejáratban történő minél
alaposabb le sz tását. Ezzel pedig megtesszük az
első lépéseket a higiénikus belső környezet eléréséért
és megtartásáért, aminek fontosságára a COVID 19
vírus okozta járvány minden eddiginél jobban
rávilágíto , és aminek jelentősége a pandémia után
sem fog csökkenni! A prevenció következtében
emelle sokkal könnyebbé válik az épület sztán
tartása, csökken a padlózat takarítására fordíto idő
és energia. Biztonságos, csúszásmentes lesz a belépő
zóna és nő a burkolatok éle artama. Jelentős időt és
pénzt takaríthatunk meg!

Szakszerű tanácsadás, a szennyfogók
zónaszemléletnek megfelelő kialakítása
A felmért adatok felhasználásával, a következő
alapvető fontosságú szempontokat kell a
szaktanácsadás során ﬁgyelembe venni.
Megfelelő méretű szennyfogó szőnyegek alkalmazása
Bármilyen épületről legyen szó, minden esetben a
bejáratok számítanak a legforgalmasabb területnek.
Éppen ezért az épületekbe beáramló szennyeződések
hatékony le sz tásához elengedhetetlen a megfelelő
méretű szennyfogó szőnyegek használata. Az, hogy
hol mi számít megfelelő méretnek, függ az épület
forgalmától, a lehetséges szennyező hatásoktól és a
bejárat felépítésétől. Azt azonban egyszerű belátni,
hogy ha a lábtörlő mérete olyan kicsi, hogy a belépők
kikerülik, vagy csak egy-egy lépést tesznek meg rajta,
a szennyfogó funkció nem lesz hatékony. Ehhez
minimum 6 – 8 lépés szükséges, 2,5 – 3 méter
hosszan. Elegendően nagy szennyfogó zónával
jelentősen növelhető a belső terek sztasága.
Helyezzük a hangsúlyt a megelőzésre, ezzel is
védelmet adva az épületet használóknak.
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A már idéze TNO intézet tanulmánya a különböző
szennyeződés fajták le sz tásához szükséges
lépésszámokat elemezi.

Professzionális anyagok használata
Mivel a professzionális szennyfogó rendszerek a
belépők talpát járás közben, észrevétlenül sz tják
meg, a megfelelő méret melle fontos a speciálisan
erre a célra kifejleszte anyagok használata is.
Bármilyen burkolat esetében szokás
megkülönböztetni lakossági és közüle felhasználású
változatokat – nincs ez másként a szennyfogó
szőnyegek esetében sem. Ezen a területen is ugyan
olyan fontos a közüle célra kifejleszte ellenállóbb
strapabíró alapanyagok használata a hatékonyság és
a hosszú távú fenntarthatóság érdekében. Ezek a
szőnyegek nem csupán jobban begyűj k a
szennyeződéseket és felszívják a nedvességet, hanem
képesek megtartani ezt a funkciójukat a napi több
ezredik belépőnél is, hosszú évek során.
Zónaszemléletnek megfelelő kialakítás
A kellően nagy méret és az átgondolt anyaghasználat
melle a bejáratok szennyfogónak kialakításánál
érdemes még egy szempontot ﬁgyelembe venni. Ez
pedig a zónaszemlélet alkalmazása. A zónaszemlélet
szerint egy épületbe kívülről befelé haladva a
szennyfogók különböző funkciókat látnak el.

A kavicsok, a rágógumi, a talpakba keményede sár
leginkább kefés szerkezetű, vagy erős kaparó hatású,
durva felületű lábtörlőkkel sz tható meg, amik
jelentős szennytároló kapacitással rendelkeznek.
Op mális esetben a szennyeződések le sz tása már
az épület elő elkezdődik, ez a feladat tehát a
kültéri szennyfogóké. Ezek a lábtörlők ki vannak téve
az időjárás viszontagságainak, ennek megfelelően
időjárásállók, elsősorban a szennyeződéseket
kimozdító kaparó funkcióval rendelkeznek,
nedvszívóval még nem.
Használható anyagok: kefe, vagy gumi járófelületű
alumíniumsínes szennyfogók, műanyagból készült
moduláris, vagy kuszáltszálas lábtörlők.
ź Második feladat a már kisebb méretű szilárd
részecskék eltávolítása, illetve a nedvesség
felszívásának megkezdése.
ź A por, a homok begyűjtése szintén nagy tároló
kapacitást és op mális, sűrű szerkezetű lábtörlőt
igényel, ami a nedvességet további kapilláris
szálakkal szívja fel. Egy ideális bejáratnál ez a
feladat a szélfogóban, vagy a forgóajtóban
valósul meg, ide tehát vegyes szálösszetételű
szennyfogók telepítése javasolt, melyek kaparó és
nedvszívó hatással egyaránt bírnak.
Használható anyagok: kefe, gumi, vagy tex l
járófelüle el vegyesen szerelt alumíniumsínes
szennyfogók, tex lbetétes műanyag, vagy vegyes
szálösszetételű tex l lábtörlők.
ź A szennyfogó rendszerek végén a feladat a
nedvesség maradéktalan eltüntetése, vagyis a
talpak szárazzá tétele. A zónába egyértelműen a
magas nedvszívó és tároló képességű lábtörlők
kerülhetnek, hogy megelőzhetők legyenek az
elcsúszásból eredő balesetek. Ezek a szennyfogók
az épület véde , belső tereiben találhatók, ideális
esetben zárják a rendszert. A nedvszívás melle
főszerepet kap a dekorációs elv, amit a számos
tex l felület és az egyedileg nyomtato / logózo
lábtörlő szőnyeg nyújthat.
Használható anyagok: nedvszívó és logózo tex l
járófelületű alumíniumsínes szennyfogók beépítve,
vagy ugyan ezek a tex lek leterítve.

ź Először a kintről érkező nagyobb méretű, szilárd

szennyeződéseket, illetve a téli és esős időszakban
a latyakot és sarat távolítják el.
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