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Wytyczne dotyczące 
dezynfekcji urządzeń do 
transportu towarów i 
materiałów* 

Podczas obecnej pandemii Covid-19 
Toyota Material Handling dostosowuje 
się do rozwijającego się kryzysu 
zdrowotnego. Toyota Material 
Handling z najwyższą uwagą śledzi 
rozwój sytuacji związanej z wirusem. 
Nasze priorytety są jasne: zdrowie i 
bezpieczeństwo naszych 
pracowników, a także klientów i 
dostawców. 

Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, 
by utrzymać nasze usługi dla klientów 
i partnerów. Sporządziliśmy te 
wytyczne, by zadbać o ochronę 
naszych techników serwisowych i 
klientów. 
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Jak dezynfekować urządzenia 
do transportu towarów i 
materiałów? 

Następujące zalecenia dotyczą urządzeń do obsługi i podawania materiałów, które są w regularnym użyciu i w 
przypadku których nie było formalnej identyfikacji zanieczyszczenia koronawirusem. Jeśli istnieje wysokie ryzyko, że 
sprzęt lub środowisko zostało zanieczyszczone przez osobę z podejrzeniem zakażenia koronawirusem, konieczne jest 
przeprowadzenie formalnej oceny wszystkich ryzyk przez odpowiednią osobę odpowiedzialną za BHP. Ponieważ 
choroba jest nowa, nie ma dokładnej dokumentacji opisującej proces przenoszenia choroby pomiędzy ludźmi. Podobne 
wirusy przenoszą się drogą kropelkową, stąd istnieje znaczące ryzyko przenoszenia z osoby na osobę lub za 
pośrednictwem przeniesienia na wspólne punkty kontaktowe, takie jak często dotykane powierzchnie na wspólnie 
użytkowanym sprzęcie roboczym i w otoczeniu. Nie jest jeszcze jasne, kiedy ryzyko znika, jednak prawdopodobnie 
zostaje znacząco zredukowane po upływie 72 godzin. 

Kiedy dezynfekować? 
Zalecamy dezynfekcję często dotykanych powierzchni urządzeń: 

 Przed i po każdej zmianie roboczej; 
 Przy każdej zmianie operatora; 
 Przed przekazaniem technikowi serwisu Toyota. 

Co dezynfekować? 
Przykłady często dotykanych powierzchni urządzeń do obsługi i podawania materiałów, które należy czyścić: 

 Kierownica, ramię sterujące, przełączniki sterownicze i dźwignie; 
 Ekrany dotykowe; 
 Uchwyty, pasy bezpieczeństwa, pulpity nawigacyjne, podłokietniki i wspólne obszary ramy; 
 Pokrywy dostępowe, np. wtyczka do wymiany baterii, korek wlewu paliwa; 
 Inne powierzchnie: Jeśli nie zidentyfikowano konkretnego ryzyka, specjalne środki związane z dezynfekcją 

powierzchni, które nie są normalnie dotykane częściej niż raz na 72 godziny, nie jest wymagane. 

Czyszczenie specjalistycznych elementów, takich jak baterie i łańcuchy, powinno być wykonywane wyłącznie zgodnie ze 
szczegółowymi zaleceniami producenta. Przed zastosowaniem środków czyszczonych należy zawsze zapoznać się z 
instrukcją dla operatora wózka. 

Jak dezynfekować? 

 Zalecamy korzystanie z chusteczek dezynfekujących lub połączenia ze sprayem dezynfekującym nałożonym na 
papierowy ręcznik, by pomóc w czyszczeniu powierzchni kontaktowych w wózkach; 

 Nie zalecamy stosowania sprayu bezpośrednio na czyszczoną powierzchnię, ponieważ może to spowodować 
rozprzestrzenienie wirusów z powierzchni w powietrzu, ani ściereczek wielokrotnego użytku, ponieważ mogą 
one przenieść wirusy z jednej powierzchni na drugą. 

 Ponieważ niektóre komercyjne środki do czyszczenia są obecnie trudno dostępne, nie będziemy to podawać 
konkretnych rekomendacji; 

 Należy zawsze stosować się do instrukcji dołączonych do środka czyszczącego. 

Bezpieczne praktyki pracy 
Należy uważać, by wszelkie podejmowane czynności związane z dezynfekcją nie wprowadzały dodatkowych zagrożeń, 
takich jak: 

 Śliskie lub mokre powierzchnie; 
 Źródła zapłonu, spowodowane przez używanie produktów na bazie alkoholu; 
 Szkodliwe opary w przestrzeniach zamkniętych, takich jak kabiny wózków; 
 Uszkodzenia systemów elektrycznych i elementów sterujących, spowodowane przedostaniem się cieszy. 

Środki ochrony osobistej, higiena osobista i odpady 
 Zalecamy korzystanie co najmniej z (jednorazowych) rękawiczek podczas dezynfekcji. Należy zapoznać się z 
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lokalnymi regulacjami dotyczącymi zalecanego wykorzystania dodatkowych środków ochrony osobistej, takich 
jak okulary ochronne, maski i kombinezony; 

 Przed i po dezynfekcji należy umyć ręce wodą z mydłem i osuszyć je ręcznikiem jednorazowym; 
 Zużyte ręczniki papierowe należy utylizować zgodnie z procedurami zarządzania odpadami. 

Aby uzyskać dodatkowe informacje, prosimy o kontakt z nami normalnymi kanałami. 
*Wytyczne te są zasadniczo przeznaczone dla sieci TMHE. Lokalne przepisy mogą się różnić. 


