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SM – 04 SANITÁCIA VOZIDIEL
1.

ČASOVÝ HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH ÚKONOV SANITÁCIE

1.1

✓ Úkony denné
-

odstránenie hrubých nečistôt z podlahy vnútorných priestorov kabíny
vodiča a ložnej plochy

1.2.

✓ Úkony týždenné
-

vysávanie sedačiek a vnútorných priestorov

-

umytie vnútorných priestorov kabíny vodiča a ložnej nákladovej plochy
automobilov

✓ Úkony mesačné
-

umytie ložnej nákladovej plochy automobilu dezinfekčným roztokom

-

umytie exteriéru auta podľa potreby a stupňa znečistenia (min. 1x

mesačne)

Dezinfekčné roztoky sa pripravujú starostlivým odmeraním (odvážením)
dávok dezinfekčného prostriedku a vody. Pri vykonávaní dezinfekcie treba
rešpektovať vhodnosť výberu dezinfekčného prostriedku a zásadu striedania
dezinfekčných prípravkov na zabránenie vzniku odolnosti mikroorganizmov
voči prípravku dlhodobo používanému. Dezinfekcia je vykonávaná buď
subdodávateľsky alebo je dezinfekcia realizovaná dopravcom a to podľa
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presne definovaného postupu, ktorý je zaznamenaný, ako samostatný
proces, v smernici dopravcu.
V zahraničí je vykonávaná dezinfekcia výnimočne v prípade potreby:
a.) pri zmene prepravovaného tovaru z liečiv na potraviny a opačne
b.) pri znečistení potravinami
c.) po havárii respektíve nehode
d.) So spoločnosťou je podpísaná zmluva a je predložená karta
bezpečnostných údajov používaných dezinfekčných prostriedkov
a koncentrácia.
2.
2.1.

ČISTENIE
✓ SPÔSOBY ČISTENIA
•

Mechanické – očistenie vnútorných stien, podlahy a stropu vozidla

•

Chemické – použitie špeciálnych dezinfekčných prostriedkov
schválených hlavným hygienikom SR, s presne stanovenou
koncentráciou.

2.1.1

✓ Podlahy
Vždy pred umytím treba prípadné rozsypané pevné (prachové) látky
pozbierať, pozmetať, prípadne na sedadlách povysávať. Podlaha sa umyje
teplou saponátovou vodou a následne sa pretrie čistou pitnou vodou. Potom
sa podlaha vydezinfikuje roztokom dezinfekčného prostriedku používaného
v spoločnosti.
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Na dezinfekciu sa používajú dezinfekčné roztoky určené na dezinfekciu
plôch pripravené postupom a v koncentrácii tak, ako je to vyššie popísané. Na
umývanie sú vyčlenené vyhradené automatické zariadenia. Pri umývaní
podlahy sa musia dôkladne vyčistiť okraje podláh, pri väčšom znečistení sa
použije na odstránenie nečistôt kefa so štetinami z umelej hmoty. Umývajú
sa všetky umývateľné plochy prepravného priestoru auta (podlahy, steny,
dvere)
2.1.2.

✓ Sedadlá
Počas čistenia odstrániť nečistoty vysávačom, v prípade väčšieho znečistenia
očistiť sedadlá saponátovým prostriedkom

2.1.3

✓ Exteriér vozidla
Čistený je automaticky v umyvárňach tečúcou vodou a saponátom. Na
odstránenie nečistôt sa používa kefa s jemnými štetinami, aby nedošlo
k poškodeniu laku vozidla. Technik priebežne zabezpečuje potrebný materiál
a čistiace prostriedky potrebné na vykonávanie údržby. Každý vodič vykonáva
údržbu jemu prideleného vozidla. Uskutočnenie údržby zapíše v tlačive (F
043) Register čistenia a dezinfekcie nákladného priestoru v dopravnom
prostriedku

s označením

dátumu,

EČV

automobilu

podpisom.
3.

VŠEOBECNÉ ZÁSADY ČISTENIA A DEZINFEKCIE
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Frekvencia čistenia a dezinfekcia sa vykonáva podľa uvedeného
sanitačného harmonogramu.

▪

Dezinfekcia je vykonávaná automaticky

po

dôkladnom

umytí

a vysušení. Dezinfekčný roztok je v samostatnej nádobe (inej než
saponátová voda!) pri ručnom dezinfikovaní ťažko prístupných plôch.
▪

Je potrebné dodržiavať expozičnú dobu dezinfekčného prípravku, do
tejto doby nemožno vydezinfikované miesto znovu umývať, resp.
používať.

▪

Po uplynutí expozičnej doby je potrebné vydezinfikované priestory
pretrieť čistou pitnou vodou

▪

Dezinfekčné roztoky pripravuje zaškolený pracovník oddelenia hygieny
a sanitácie.

▪

Po ukončení sanitácie musí byť priestor v suchom stave vizuálne čistý.
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