
 

KORONAWIRUS: ZMYWARKI HOBART 
ZAPEWNIAJĄ BEZPIECZNIEJSZE ZMYWANIE 
NACZYŃ! 
 
INFORMACJE O AKTUALNYM PROBLEMIE ZWIĄZANYM Z 
KORONAWIRUSEM 
 
Zgodnie z tym, co wiadomo dzisiaj, nowy koronawirus SARS-CoV-2 jest przenoszony głównie 
drogą kropelkową. W przypadku tak zwanej infekcji z powietrza kropelki zawierające wirusa, 
wytwarzane są przez kichających lub kaszlących ludzi i mogą być wdychane przez innych ludzi. 
To jest zdecydowanie najczęstszy sposób infekcji. 
Zarażenie poprzez zanieczyszczone powierzchnie jest możliwe, ale jest nie uważane za główny 
sposób rozprzestrzeniania się wirusa. 
 
Transmisja pośrednia, np. przez ręce lub kontakt z zanieczyszczonymi powierzchniami powinno 
być również brane pod uwagę. W tym względzie obowiązują następujące zasady: Korzystanie ze 
sprawnej i doskonale działającej zmywarki HOBART, która osiąga standardową temperaturę 
mycia > 60°C, i w połączeniu z prawidłową ilością odpowiedniego detergentu daje higienicznie 
czyste powierzchnie zmywanych naczyń i sztućców. Zmywarki firmy HOBART są ponadto 
zaprojektowane zgodnie z surowymi wymogami higienicznymi zawartymi w normie DIN SPEC 
10534 i odpowiednio spełniają wszystkie kryteria dotyczące doskonale higienicznych wyników 
zmywania i dezynfekcji powierzchni naczyń**. 
 
W konsekwencji operator zmywarki nie musi podejmować żadnych dodatkowych działań w 
celu zapewnienia idealnej higieny w zmywaniu naczyń. 
 
Proszę również zwrócić uwagę na informacje z Instytutu Roberta Kocha* na 
temat zmywania naczyń: 
 

"W szpitalach naczynia można transportować do zmywarki w zamkniętych pojemnikach tak jak 
to robiono zazwyczaj." 
 
Oznacza to, że tak jak to wyjaśniono powyżej, nie ma konieczności podejmowania żadnych 
dodatkowych środków bezpieczeństwa poza ustandaryzowanym procesem zmywania naczyń. 
 
W świetle tych informacji możesz w pełni polegać na zmywarce firmy HOBART!  
 
 * „Zalecenie Instytutu Roberta K ocha dotyczące środków sanitarnych i kontroli zakażeń u pacjentów z potwierdzoną infekcją  
wirusem SARS-CoV-2 ." 
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**Potwierdzone przez Prof. Dr. Markusa Dettenkofera - Chief Physician, Institute for Hospital Hygiene 
& Infection Prevention, Health Association w dystrykcie Constance 


