
Wskazówki 
i narzędzia dla  
wyższego 
poziomu 
higieny

 
Podnieś poziom higieny w miejscu pracy i popraw 
wizerunek firmy dzięki Tork Clean Care

Program Tork Clean Care™



Poznaj program Tork Clean Care

Troska o higienę to troska o firmę

Higiena jest jedną z podstaw funkcjonowania współczesnego społeczeństwa. 
Mimo to wiele osób nie jest zadowolonych ze standardów higieny w miejscach 
publicznych. Problem ten nasila się, ponieważ coraz więcej czasu spędzamy  
poza domem, a to z kolei skutkuje niespotykanym dotąd zapotrzebowaniem  
na łazienkowy design, sprzęt oraz konserwację.

Z pomocą przychodzi program Tork Clean Care™. Zapewnia on szeroką  
gamę rozwiązań higienicznych oraz wiedzę specjalistyczną, dzięki którym nie  
tylko zadbasz o swoich gości, pracowników oraz wynajmujących, ale także 
poprawisz wizerunek firmy. 

Program Tork Clean Care w skrócie
Profesjonalne rozwiązania higieniczne odgrywają kluczową rolę w usprawnianiu 
pracy personelu sprzątającego w różnych sektorach biznesowych. Program  
Tork Clean Care™ zawiera moduły do zapewnienia higieny w biurowcach,  
sektorze szkolnym, służbie zdrowia i kuchniach. Wybierz swój segment  
biznesowy i otrzymaj spersonalizowaną poradę.

 
Wyższy poziom higieny to:

Mniejsza liczba zwolnień 
chorobowych 
Zdrowsi i bardziej wydajni pracownicy

Zwiększone zadowolenie klientów 
i gości 
Higiena zasadniczo wpływa na wrażenia 
klientów

Dobre samopoczucie pracowników 
Zwiększa zaangażowanie i motywację

Lepsze bezpieczeństwo żywności 
Co roku 1 na 10 osób na świecie cierpi 
z powodu zatruć pokarmowych**

Mniejsza liczba infekcji związanych 
z opieką zdrowotną 
Wysoki poziom higieny dłoni zapobiega 
infekcjom i może przyczynić się do 
uratowania co roku milionów osób  
na całym świecie***

 

7 na 10 
osób uważa, że brak 
odpowiedniego poziomu  
higieny ogranicza ich 
udział w życiu miejskim*.

Badania i wiedza – oparte na ścisłej współpracy z naszymi klientami

 - Raporty trendów
 - Badania
 - Ankiety
 - Porady ekspertów

Narzędzia, wskazówki i szkolenia – pomogą Ci podnieść  
standardy higieny

 - Listy kontrolne dotyczące czyszczenia i rekomendacje w zakresie 
rozmieszczenia dozowników

 - Instrukcje dotyczące mycia rąk
 - Plakaty i infografiki
 - Filmy instruktażowe

Rekomendacje dotyczące produktów i usług – wskażą najlepsze 
produkty i usługi właściwe dla Twojego rodzaju działalności

 - Produkty do wycierania i czyszczenia
 - Usługi czyszczące
 - Produkty do łazienek
 - Produkty i usługi z zakresu pielęgnacji skóry i higieny dłoni
 - Tork EasyCube®

*https://www.tork.se/om-tork/press-nyheter/soaptruck/

**https://www.who.int/news-room/detail/03-12-2015-who-
s-first-ever-global-estimates-of-foodborne-diseases-find-
children-under-5-account-for-almost-one-third-of-death

***www.who.int/gpsc/5may_advocacy-toolkit.pdf?ua=1

Odwiedź stronę programu Tork Clean Care
– znajdziesz tu najnowsze badania, darmowe porady, narzędzia do pobrania oraz 
rekomendacje dotyczące najlepszego doboru produktów i usług w celu zwiększenia higieny 
oraz standardów czyszczenia w miejscu pracy.

www.tork.pl/cleancare/

Program Tork Clean Care™

Tork,  
marka firmy Essity


