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og udstyr*
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Det er vigtigt for os, at I kan holde jeres forretning kørende

Toyota Material Handling tilpasser 
driften i forhold til Corona situationen i 
Danmark. Vi følger løbende udviklingen. 
Vores prioritering er entydig: sundhed 
og sikkerhed hos vores medarbejder 
og hos vores kunder og leverandører 
kommer i første række. 

Vi gør alt, hvad vi kan, for at opretholde 
serviceniveauet over for kunder og 
samarbejdspartnere. Derfor har 
vi udarbejdet disse retningslinjer 
for at sikre, at vi passer på vores 
serviceteknikeres og på kundernes 
helbred. 



Hvordan rengøres  
truck og udstyr? 

Se alle opdateringer om COVID-19 forholdsregler på toyota-forklifts.dk

Hvornår skal der rengøres? 
Vi anbefaler at rengøre kontaktflader på trucken, der berøres hyppigt:

•  Før og efter hvert arbejdsskift. 
•  Når der skiftes fører. 
•  Før trucken overdrages til en Toyota servicetekniker.

Hvad skal rengøres?
Eksempler på overflader med hyppig kontakt, som skal rengøres på materialehåndteringsudstyr:

•  Rat, styrearm, betjeningskontakter og greb.
•  Touch skærme.
•  Gribehåndtag, sikkerhedsseler, instrumentpaneler, armlæn og steder på chassiset, der berøres af flere.
•  Adgangsdæksler, f.eks. ved stik til batteriskift, brændstofdæksel.

Rengøring af specifikke dele såsom batterier og kæder bør kun foretages i henhold til den enkelte producents anbefalinger. Se altid 
truckens betjeningsvejledning, før du anvender rengøringsprodukter

Hvordan skal der rengøres?
•  Vi anbefaler brug af desinficerende klude eller desinficerende spray sprøjtet på en papirklud til rengøring af 

kontaktfladerne på en truck.
•  Vi anbefaler ikke, at man sprøjter direkte på fladerne, da dette kan sprede mikroorganismer fra overfladen ud i luften. Brug 

heller ikke klude flere gange, da de kan overføre virus mellem fladerne.
•  Følg altid anvisningerne vedrørende brug af rengøringsmidlet.

Sikker arbejdspraksis
Bemærk, at enhver form for rengøring ikke må medføre yderligere risici såsom:

•  Glatte eller våde overflader.
•  Antændelseskilder på grund af brug af alkoholbaserede produkter.
•  Sundhedsskadelige dampe i lukkede rum såsom truckkabiner.
•  Beskadigelse af elsystemer og betjeningselementer på grund af indtrængende væske.

Personlige værnemidler, personlig hygiejne og affald
•  Vi anbefaler, at man som et minimum anvender (engangs-) handsker ved rengøring. Se lokale bestemmelser vedrørende 

anbefalet brug af yderligere personligt beskyttelsesudstyr såsom sikkerhedsbriller, masker og heldragter.
•  Vask hænder før og efter rengøringen med sæbe og vand, og tør dem med et engangs-håndklæde. 
•  Papirhåndklæder skal bortskaffes i henhold til fremgangsmåden for affaldshåndtering.

Kontakt os via de normale kanaler for at få yderligere information.
*Disse retningslinjer er udformet generelt for TMHE netværket. Lokale bestemmelser kan afvige herfra


