
 

 :(COVID-19)מדריך למשתמש 
 הנחיות לחיטוי מערכת רוג'ר

  בסביבת הכיתה  



מרכז הנחיות חיטוי של מערכות רוג'ר בסביבת הכיתה במיוחד בעידן מסמך זה 
(. ניתן להיעזר בו בכיתות בהן מועברת Covid-19הנוכחי של המאבק בנגיף הקורונה )

 מערכת הרוג'ר מאדם לאדם.

אדם החולה בנגיף נגיף הקורונה מועבר דרך מערכת הנשימה באופן טיפתי כאשר 
או בעקבות מגע ברוק או הפרשות מהאף/פה של אדם החולה  מתעטש או משתעל

 בקורונה.

 .(topics/coronavirus-https://www.who.int/health: )ראו

עגלת סופרמרקט, )ממש כמו  בעת שימוש באביזרים המועברים מיד ליד בין אנשים
כך גם באשר  הקורונה., עולה הסיכון להידבק בנגיף (יזיה כרטיס אשראישלט טלו

גם אנשים ללא תסמיני מחלה עשויים  למשדרי מערכת רוג'ר בכיתת הלימוד. 
להדביק אחרים בנגיף ולכן מומלץ מאוד להקפיד לבצע חיטוי של משדר רוג'ר בסביבת 

 הכיתה.

כמו נגיף הקורונה. חיידקים ונגיפים להשמדת המיועדים מגבוני חיטוי ביש להשתמש 
להכיל  םאלה עשויי  !או במי חמצן אין להשתמש בנוזלי חיטוי המיועדים לחיטוי ידיים

הל, כלור או חומרי חמצון המזיקים לרכיבים האלקטרוניים של מערכת כ  חומרים כגון 
שימוש בנוזל חיטוי לא מתאים עלול לגרום  כמו כן, אין להשתמש באקונומיקה. הרוג'ר

 נזק בלתי הפיך למכשיר.

לי ה)נוזל כ   איזופרופנולישנה עדיפות להשתמש בתכשירי חיטוי על בסיס מים או 
 ס(.יכממהמשמש 

 

 מספר הנחיות לניקוי וחיטוי:
משך העברת המטלית יש להיצמד להנחיות יצרן מטליות החיטוי בכל הנוגע ל ✓

יש להשתמש במגבוני חיטוי בלבד. בשום  וזמן ייבוש המשטח לאחר הניגוב.
 אופן אין להשתמש בשום נוזל באופן ישיר.

 

 נגבו את משדר הרוג'ר עם מטלית חיטוי חד פעמית הספוגה בחומר חיטוי. ✓

 
 זרקו את המטלית המשומשת לאשפה. אין להשתמש בה שוב. ✓

 
אסור לרסס/להתיז ישירות חומר חיטוי על המשדר או לטבול את המשדר  ✓

 בחומר חיטוי!

 

https://www.who.int/health-topics/coronavirus


שקע ההטענה לא  יש לוודא שפתחים ושקעים שונים כגון פתחי המיקרופון או ✓
יבואו ישירות במגע עם נוזל החיטוי.  מגע כזה עשוי להזיק לרכיבים 

 האלקטרוניים הפנימיים.  

 
במהלך ניגוב המשדר ובזמן הייבוש לאחר הניגוב, אין ללחוץ על כפתורים או  ✓

 להזיזם עד לייבוש מלא.

 

 על מנת להדריך לקוחות הנעזרים במוצריה. וחברת סונובה ניסחה הנחיות אל

סונובה לא תישא באחריות  האחריות על תחזוקת המוצר הינה על המשתמש בלבד.
מוצרי חיטוי על שימוש באו במוצרים שימוש לא נכון מנזקים הנגרמים כתוצאה על 

רכיבים אלקטרוניים רגישים לאו  מוצרגוף הלעשויים לגרום נזק הבסיס אלכוהול 
 במוצר.

 

 

 

 

 

 

 


