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КОРОНАВІРУСНА ХВОРОБА
(COVID-19)

ЧИЩЕННЯ ТА ДЕЗІНФЕКЦІЯ
ПУБЛІЧНИХ ПРОСТОРІВ
Цей документ дає орієнтацію щодо чищення та дезінфекції громадських
місць, в тому числі шкіл, університетів, публічних бібліотек, музеїв,
громадського транспорту, комунальних житлових будинків і та місць
роботи.

ЩО ТРЕБА ЗНАТИ
ffПоверхні,

до які часто торкають руками люди, мають
найбільшу ймовірність бути зараженими. До цього
числа відносяться дверні ручки, перила, кнопки
ліфта, електричні вимикачі, ручки шаф, рукояті
кранів, столи, прилавки та електронні прилади.

ffПоки

що невідомо, як довго вірус, що спричинює
COVID-19, може лишатися активним на різних
поверхнях, проте деякі дані свідчать про те, що він
може «жити» на предметах та поверхнях від кількох
годин до багатьох діб.

ВИБРАТИ ПРОДУКТ, ЯКИЙ ЧИСТИТЬ І
ДЕЗІНФІКУЄ
ffПри

чищенні публічних просторів слід вибирати
засоби, які чистять та дезінфікують одночасно (напр.,
комерційні фабрично приготовлені розчини для
чищення та дезінфекції та/або просочені серветки,
якщо такі є в наявності).


Чищення усуває мікробіологічні об’єкти та бруд з
поверхонь за допомогою мила (або засобу для
чищення) і води. Чищення не вбиває
мікробіологічні об’єкти, але усуває їх, тим самим
знижуючи їхню кількість та ризик розповсюдження
інфекції.



Дезінфекція (комерційними дезінфектантами в
розчині або/та у формі аерозолю) вбиває
мікробіологічні об’єкти на поверхнях завдяки
хімікатам.

ffВикористовуйте

тільки ухвалені дезінфектанти для
твердих поверхонь, які мають ідентифікаційний
номер препарату (Drug Identification Number, DIN) –
восьмизначне число, присвоєне Міністерством
охорони здоров’я Канади. Цей номер підтверджує,
що дезінфектант ухвалений в Канаді і що його
використання вважається безпечним.

РОЗРОБИТИ ПОРЯДОК ЧИЩЕННЯ
ffОператори

громадських об’єктів повинні
розробити або переглянути порядки та
процедури чищення публічних просторів. Це
допоможе визначити, де потрібні поліпшення
або додаткове чищення.

ffЧитайте

та виконуйте фабричні інструкції для
безпечного використання засобів чищення та
дезінфекції (напр., надягайте рукавички,
використовуйте ці речовини у зонах з доброю
вентиляцією, давайте досить контактного
часу для того, що дезінфектант подіяв і
знищив мікробіологічні об’єкти, в залежності).

ffЗнявши

рукавички, вимийте руки милом та
водою або обробте санітайзером на
спиртовій основі.

ffВживайте

методи вологого чищення, напр.,
вологою ганчіркою або мокрим мопом
(шваброю). Не змітайте пил і не підмітайте
підлогу, бо це тільки підкине краплі та
частинки з вірусом у повітря.

ffЗабруднені

одноразові елементи реманенту
(напр., наконечники швабр, ганчірки) слід
покласти у контейнер для сміття, вистелений
пластиковим мішком і викинути зі звичайним
сміттям. Багаторазові елементи реманенту
чищення треба вимити звичайним пральним
милом/ порошком і гарячою (60-90°C) водою.

Чищення та дезінфекція
поверхонь, які часто торкають
люди
ffНа

додаток до рутинного чищення,
поверхні, які часто торкають руками
люди, слід чистити та дезінфікувати
частіше, а також тоді, коли вони явно
брудні.

ffПростори

загального користування,
такі, як кухні, туалети та купільні, слід
чистити частіше.

МИ ВСІ МОЖЕМО ЗРОБИТИ
СВІЙ ВНЕСОК У ЗАПОБІГАННЯ
ПОШИРЕННЮ COVID-19.
ДОКЛАДНІША ІНФОРМАЦІЯ
НА САЙТІ
Canada.ca/le-coronavirus
Canada.ca/coronavirus
чи по телефону
1-833-784-4397

