
UMÝVANIE RÚK JE DÔLEŽITÉ, 
ALE ČISTENIE KAŽDODENNE 
POUŽÍVANÝCH PRÍSTROJOV JE 
ROVNAKO DÔLEŽITÉ

ČISTENIE PRÍSTROJOV, KTORÉ 
POUŽÍVA VIAC LUDÍ VO VIACERÝCH 
ZMENÁCH JE TAKÁ ZÁKLADNÁ 
POŽIADAVKA, ČO BERIEME DO ÚVAHY 
NIE LEN PRI VYTVORENÍ PRODUKTOV, 
ALE AJ VTEDY, AK POSKYTUJEME 
JASNÉ USMERNENIE NAŠICH 
ZÁKAZNÍKOV A PARTNEROV 
OHĽADOM TOHO, ŽE AKO MÔŽU 
NAJEFEKTÍVNEJŠIE OČISTIŤ A 
DEZINFIKOVAŤ POUŽÍVANÉ 
PRACOVNÉ PRÍSTROJE AJ PO 
UVEDENÍ DO PREVÁDZKY.
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Bemutatkozás

O nás
DigiCode Kft. je vývojár pomocných programov a prístrojov techniky čiarových kódov. Sidla sa nachádza v Budapešti s 
viac ako 15000 kusovým sortimentom poskytuje tovar štátom strednej Európy. Ako spoločnoať zameraná na 
zákazníkov, nepretržite sledujeme požiadavky a spätné väzby zákazníkov. Takto sa vytvára podpora a možnosť, aby sa 
nepretržite zdokonaľovali systémy a produkty, aby sme vedeli zabezpečiť najkvalitnejšie spotrebitelské softvéry na trhu.

Poslanie spoločnosti

"Zintenzívnite počítačové zážitky v práci, doma a v zábave." Spôsob dosiahnutia nášho poslania je, aby sme 
zabezpečili pre našich zákazníkov jednoduché a efektívne prístroje s ľahkým ovládaním a navrhli, vyvíjali softvéry.

Údaje spoločnosti

Ič dph: 11885272-2-41
Daňové číslo eú: HU11885272
Číslo bankového účtu: HU94 1202 5000 0116 7466 0020 0003
Swift kód: UBRTHUHBXXX
Číslo iban: HU18 1202 5000 0116 7466 0010 0006

Kontakty

Telefónne číslo: +421 280 800 328
Centrálna e-mailová adresa: info@digicode.sk
Financie a objednávky: faktura@digicode.sk
Technická podpora a servis: servis@digicode.sk

Autorské právo

Dokument, Webová stránka a obsah webovej stránky je chránený autorským právom. Obsah v dokumente pokiaľ nie je 
uvedené inak, je duševné vlastníctvo Poskytovatela, respektíve on je oprávnený používať.

Prevziať akýkolvek obsah z Webovej stránky alebo Dokumentov sa dá iba s odkazom Poskytovatela webovej stránky, s 
tou podmienkou, že príjemca nemení originálny obsah, označuje autora a zdroj, to znamená, že označí Webovú stránku 
pri každej informácie a nepoužíva na podnikatelské účely.

Online odkazy

Webová stránka spoločnosti (https://www.digicode.sk/)
Zmluvné podmienky (https://www.digicode.sk/vseobecne-zmluvne-podmienky)
Právne vyhlásenie (https://www.digicode.sk/pravne-vyhlasenie)
Online dostupnosť dokumentu (https://www.digicode.sk/vzdelavacie-materialy/umyvanie-ruk-je-dolezite-ale-cistenie-
kazdedenne-pouzivanych-pristrojov-je-rovnako-dolezite-bp748)
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UMÝVANIE RÚK JE DÔLEŽITÉ, ALE ČISTENIE 
KAŽDODENNE POUŽÍVANÝCH PRÍSTROJOV JE 
ROVNAKO DÔLEŽITÉ

V dôsledku rýchlo sa meniacej situácie kvôli epidémie koronavírusu COVID-19 dostaneme strašne vela otázok ohľadom 
toho, že ako treba čistiť naše produkty, aby tie vedeli zabezpečiť čo najväčšiu ochranu pre ludí, ktorí pracujú v 
nemocniciach, skladoch, obchodoch, na cestách a v iných oblastiach. Tieto otázky sa týkajú všetky mobilné počítače, 
skenery a printerov, ktoré sú v našej ponuke a pochádzajú zo všetkých priemyselných odvetví, ktorým slúžime.

Čistenie prístrojov, ktoré používa viac ludí vo viacerých zmenách je taká základná požiadavka, čo berieme do úvahy nie 
len pri vytvorení produktov, ale aj vtedy, ak poskytujeme jasné usmernenie našich zákazníkov a partnerov ohľadom 
toho, že ako môžu najefektívnejšie očistiť a dezinfikovať používané pracovné prístroje aj po uvedení do prevádzky.

Najdôležitejšia vec pri zavedení čistiacich protokolov prístrojov Zebra, čo musíme brať do úvahy je, že pokyny pre 
čistenie produktov, napríklad, že ako a s akými čistiacimi prostriedkami sú iné v prípade každého prístroja, to zmaená, 
že nie spôsob, čo bude platiť pre každého.

Podrobné pokyny pre dezinfikáciu skenerov, mobilných terminálov a printerov Zebra používaných v zdravotníckych 
oblastiach sú dostupné na vloženom hyperlink.

Užívateľskú príručku s pokymmi pre čistenie produktov Zebra, ktoré nie sú používané v zdravotníckych oblastiach si 
môžete nájsť na našom webstránke v sekcií Podpora a tam je potrebné vyhladať časť Pokyny na čistenie. Napríklad v 
používatelskom príručke terminálu TC57 nájdete podrobné informácie od strany 212. Stačí len vyhladať výraz "čistenie".

V týchto používatelských príručkách nájdete podrobné pokyny k tomu, že ako treba poriadne očistiť kryty, tlačidlá, 
displej (ak je) a iné časti prístrojov. Môžete si pozireť aj to, že ktoré sú tie čistiace prostriedky, ktoré bezpečne môžete 
používať, ďalej okrem toho si môžete kontrolovať stupeň čistoty jednotlivých častí a pomer zloženia, naďalej môžete 
informovať, že ktoré sú tie čistiace prostriedky, ktoré je zakázané používať. Príručka podrobne opisuje aj bezpečnostné 
opatrenia pre manipuláciu s prístrojom počas procesu čistenia a aj najlepšie praktiky, preto Vás prosíme, aby pred 
čistením prístrojov ste prečítali inštrukcie. Ak máte nejaké otázky, tak nás neváhajte kontaktovať!

Tiež sme sprístupnili štúdiu „Best Practices for Infection Prevention” o najlepších postupoch pri epidémii, čo napísal 
národne uznávaný epidemiológ Darrel Hicks. Hoci tento štúdium bol vytvorení pre zdravotnícky sektor, jeho 
odporúčania môžu slúžiť ako pevný základ pre všetkých pracvníkov v každom priemysle, ďalej aj pre ďalšie preventívne 
opatrenia na ochranu zdravia zákazníkov.

Zebra odporúča, aby každá spoločnosť čím skôr zavidelo predpisy o čistení pracovných prostriedkov na základe 
pokynov výrobcov originálnych zariadení (OEM). Pomocou toho môžu zabezpečiť, aby zamestnanci rutinne a vhodným 
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spôsobom vedeli dezinfikovať mobilné prístroje, skenery, tlačiarne a iné zariadenia. Ďalej existencia nariadenia ukludní 
zamestnancov, že Vy všetko robíte v záujme toho, aby ste mohli vyhnúť proti šíreniu koronavírusu, nakolko dávate 
pozor na dezinfikáciu spoločne používaných prístrojov.

Čisté ruky + čisté prístroje = ešte účinnejšia stratégia prevencie epidémií
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