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TANÁCSOK LAKÁSSZÖVETKEZETEK, TÁRSASHÁZAK, KEZELŐK RÉSZÉRE A COVID-19 JÁRVÁNY 

IDEJÉRE 

 

Mindannyian tehetünk saját-, és lakótársaink egészségének megőrzése érdekében. 

Mindenekelőtt arra kérjük Önöket, hogy a lehetőség szerint tartassák be a humán járványvédelmi 

előírásokat! 

Ennek alapján minden felelősen gondolkodó embertől elvárható, hogy ha felmerül a fertőzöttség 

gyanúja, ne menjen közösségbe, ne használja a közös területeket, eszközeit, helyiségeit! 

Gyakori és alapos takarítás, fertőtlenítés: 

Jelen helyzetben a rendszeres fertőtlenítőszeres takarítással nagyon sokat tehetünk a vírus 

terjedésének megelőzése, illetve lassítása, ezáltal lakóközösség tagjainak egészségmegóvása 

érdekében. 

A koronavírus járvány cseppfertőzéssel terjed, azaz a vírus terjedése szempontjából a legnagyobb 

veszélyt a megbetegedett köhögő, tüsszögő ember jelenti. A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző 

felületekre került vírus még életképes maradhat, ezért javasolt a lépcsőházakban a már eddig 

alkalmazott felülettisztítási eljárások alkalmazása során virucid hatású fertőtlenítőszereket használni. 

 Javasolt a felületek, járólapok tisztítása során nátrium-hipoklorit (hypo) oldatot használni. Attól 

függően, hogy melyik típusú és melyik márkanévvel ellátott hypo kerül használatra, az adagolási 

arányok, behatási idők különbözőek lehetnek, ezért mindenképp be kell tartani a felhasználási 

útmutatóban foglaltakat. 

Felülettisztítás során, klórálló, mosható felületek esetében javasolható például a „Na-hipoklorit oldat 

90 g/l” fertőtlenítőszer 2%-os oldata, mely 20 perc alatt, míg az 1%-os oldata 30 perc alatt rendelkezik 

vírusinaktiváló hatással. 

A klórérzékeny felületek fertőtlenítésére peroxovegyületek, mint biocid hatóanyagot tartalmazó 

felületfertőtlenítő szerek alkalmazása javasolt. 

Kiemelt figyelmet kell fordítani azon felület fertőtlenítőszeres tisztására, melyet általában kézzel 

érintenek, így például a kilincsek, a kapucsengő, a villanykapcsoló, a liftek hívógombjai, a korlátok stb. 

A liftek takarítása során a padozaton kívül a mosható, tisztántartható, fertőtleníthető falakat is 

javasolt lefertőtleníteni. 

Az épületek vizes blokkjaiban a klórálló padló és falburkolatok fertőtlenítésére a klórtartalmú 

készítmények is alkalmazhatók abban az esetben, ha a készítmény címkéjén a virucid hatás, illetve a 

virucid hatás létrejöttéhez az alkalmazási paraméterek a használati utasításban fel vannak tüntetve. 

A lépcsőházat és a lift padlózatát javasolt minden nap, de legalább minden másnap virucid hatású 

fertőtlenítőszerrel felmosni. A kapucsengőket, liftek nyomógombjait és a kilincseket lehetőség 

szerint naponta többször is ajánlott fertőtleníteni. 

A kórokozók számának csökkentése érdekében a beltéri helységekben naponta több alkalommal 

szükséges szellőztetni. 



A takarításhoz, fertőtlenítéshez minden esetben javasolt az egyszerhasználatos, vegyszerálló 

gumikesztyű használata. 

A felmosáshoz használt víz a csatornahálózatba kerülhet, a felmosóvödröket használat után 

fertőtlenítsük a fent leírtak szerint, például hypos oldat használatával. 

A koronavírus terjedésének megakadályozására jó gyakorlat lehet, a  bejáratánál a kézzel érintést nem 

igénylő alkoholos kézfertőtlenítőszer adagoló, ennek hiányában pumpás alkoholos kézfertőtlenítőszer 

adagoló kihelyezése. Fontos gondoskodni az adagolók folyamatos utántöltéséről. A kézfertőtlenítőszer 

kihelyezése kizárólag saját, magyar nyelvű címkével ellátott csomagolásában történhet, a használatára 

vonatkozó utasítások (pl.: behatási idő) kifüggesztése a használat helyén ajánlatos. 

További javaslatok: 

Az udvarok továbbra is használhatóak, azonban itt is kerüljük a szoros kontaktus (1.5 méter közelség) 

kialakulását. Adjunk lehetőséget minden lakótársnak az udvar használatára. 

Kerüljük a szomszédokkal történő találkozásokat, az egymásnak történő ételek, tárgyak átadását stb. 

Ügyeljünk környezetünk tisztán tartására, a rendszeres szellőztetésre. A hulladékot zsákba gyűjtsük 

és azokat rendszeresen dobjuk ki. 

A megfelelő óvintézkedések betartásával segítsük az idős lakókat, és senkit ne hagyjunk magára. 
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