
Kак да защитите себе си на работното място? 
Следващите стъпки ще Ви помогнат да намалите контакта с вредни микроорганизми 
по време на работа с подопочистваща машина и при изпълнение на ежедневните Ви 
задачи за почистване и поддръжка. Останете здрави! 

1. Носете два вида предпазни ръкавици: Когато сменяте четките на машината, носете  
още  един  чифт  предпазни  ръкавици  върху  водонепроницаемите  гумени ръкавици 
за еднократна употреба, за да сте сигурни, че те няма да се  скъсат от попаднали  остри  
частици  в  четките  и  по  този  начин  да  станат  пропускливи  за микроорганизми. 

2. Намалете  консумацията  на  вода:  Повишените  хигиенни  изисквания  означават 
още  по-задълбочено  почистване  -  но  за  същото  време.  Използвайки  само  толкова 
количество  вода,  колкото  е  наистина  необходимо,  вие  ще  намалите  твърде  честите 
спирания  за  изпразване  на  резервоара  за  мръсна  вода  и  съответно  ще  ограничите 
контакта  с  микроорганизми.  Ако  Вашата  машина  е  оборудвана  със  системата  Hako- 
AquaControl,  количеството  вода,  използвано  в  процеса  на  почистване,  се  настройва 
автоматично.  Ако  машината няма  тази  система,  просто  намалете  подаването  на  
вода ръчно.

3. Почиствайте  добре  резервоара  за  мръсна  вода  след  всяка  употреба  –  той 
лесно може да се превърне в горещо място за патогени!  Специално разработеният от 
HAКО дизайн на резервоара гарантира, че всеки ъгъл може да се достигне и почисти 
без  усилие.  А  системата  Hako-AntiBac®  осигурява  допълнителна  защита  срещу 
развиването на бактерии.

4. Повишено  внимание  при  смяна  на  четките:  По  време  на  почистване четките  
имат  директен  контакт  с  пода  и  следователно  влизат  в  контакт  с  всякакви 
микроорганизми.  Ето защо когато  сваляте  четката  за  почистване  или  смяна  с  нова, 
трябва  да  сте  изключитително  внимателни.  Ако  Вашата  машина  е  снабдена  с 
автоматичната  система  за  освобождаване  на  четките,  моля,  уверете  се,  че 
използвате всеки път тази функция - тя позволява безконтактна и напълно безопасна 
смяна!

5. Винаги почиствайте старателно скуйджито – то е другата потенциална опасност. 
Редовното  почистване  на  скуиджито  не  само  възпрепятства  растежа  на  микроби, 
бактерии и гъбички, но също така подпомага цялостното изсмукване на мръсната вода 
от пода. Ако Вашата машина е оборудвана с автоматична система за самопочистване 
на скуиджито на Hako, моля, уверете се, че използвате тази функция.

6. Позволете  на  машината  да  Ви  помага:  Сканирайте  QR  кода  на  машината  и 
опреснете знанията си, като гледате тренинг видеоклипа - той показва всички полезни 
функции, с които е оборудвана Вашата машина, и Ви обяснява всичко, за което трябва 
да  знаете  и  наблюдавате,  докато  провеждате  ежедневните  си  задачи  за поддръжка  
и почистване.

7. Винаги носете защитна маска на лицето на работното си място! 
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