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WPROWADZENIE 
Dla każdego producenta żywności priorytetem jest dobry i bezpieczny dla 
konsumenta produkt, a każdy producent żywności jest jednocześnie konsumentem.   

Prawidłowe utrzymanie czystości i higieny przez przemysł spożywczy jest niezbędne, 
aby zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się drobnoustrojów, zanieczyszczenia 
alergenami i ciałami obcymi. Bezpieczny i zoptymalizowany proces czyszczenia 
ręcznego poprawia bezpieczeństwo produkcji i produktu. Ogranicza straty 
i minimalizuje ryzyko jego wycofania ze sprzedaży, a także chroni zdrowie 
konsumentów. 

Ręczne wyposażenie utrzymania higieny może także być źródłem patogenów. Aby 
mieć gwarancję najwyższych standardów higieny należy dobierać, przechowywać, 
czyścić i używać je zgodnie z zaleceniami. 
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1.DLACZEGO ZACHOWANIE WYSOKICH 
STANDARDÓW HIGIENY PODCZAS 
PRODUKCJI ŻYWNOŚCI JEST WAŻNE?  
 

ZAGROŻENIA PATOGENAMI   
Nieprzestrzeganie odpowiedniej higieny w procesie produkcji oraz niewystarczająca 
obróbka cieplna produktów jest głównym powodem skażenia żywności. Najczęściej 
występującymi bakteriami w produkcji żywności są pałeczki Salmonelli, gronkowca 
złocistego (Staph. Aureus), E. Coli, listerii (Listeria Monocytogens) i jadu kiełbasianego 
(Clostridium botulinum). Bakterie te są trudne do wyeliminowania i dają bardzo 
niebezpieczne skutki zdrowotne. Patogen Coli występuje w niedogotowanym mięsie, 
niepasteryzowanym mleku, sokach i warzywach. Jest wrażliwy na pasteryzację w 75°C, 
odporny na zamrażanie, fermentację i suszenie. Gronkowiec złocisty jest zdolny do 
łatwego nabywania oporności na antybiotyki,  wystarczają mu dwie godziny inkubacji, 
dlatego tak szybko się rozprzestrzenia. Jest zdolny do wytwarzania toksyn w szerokim 
zakresie temperatury od 10°C do ok. 45°C, z optimum w przedziale 34-40°C. Gronkowiec 
jest wszechobecny i niemożliwy do wyeliminowania ze środowiska. Ma zdolność do 
wzrostu w środowiskach o niskim poziomie aktywności wody i wysoką tolerancję na 
chlorek sodu. Najczęstszym żywnościowym środowiskiem jego występowania  są  
produkty mięsne, drób, produkty jajeczne, mleko surowe i przetwory, wyroby 
cukiernicze nadziewane kremem. Mikroorganizmy Listeria M. wykazują zdolność 
wzrostu w warunkach tlenowych lub względnie beztlenowych w temperaturze od 0℃ 
do 45℃. Patogen ten znosi krótkotrwałą pasteryzację, długotrwałe wysuszenie 
i głębokie zamrożenie. Ma także zdolność do zwiększania odporności i ewoluowania, 
potrafi szybko adaptować się do nowego środowiska, a także wykazuje naturalną 
odporność na niektóre antybiotyki, dlatego należy do jednego z najbardziej 
niebezpiecznych mikroorganizmów dla zdrowia człowieka.  

Jeśli zagrożone powierzchnie nie zostaną odpowiednio wyczyszczone, niektóre 
mikroorganizmy mogą przetrwać i utrzymywać się przez wydzielanie śluzowatej, 
pozakomórkowej substancji polimerowej, która może wiązać pojedyncze komórki 
planktonowe z wilgocią, tworząc biofilm. Taka biologiczna membrana to zbiór 
drobnoustrojów, które są odporne na działania higieniczne, np. dezynfekcję. Biofilm 
nigdy nie składa się tylko z jednego rodzaju bakterii czy grzybów. Jest niebezpieczny 
i trudny do zwalczenia. Dezynfekcja powierzchni narażonych na powstawanie biofilmów 
powinna następować dopiero po odpowiednim oczyszczeniu i spłukaniu powierzchni. 
Ręczne czyszczenie oraz użycie detergentu czyszczącego w celu zmniejszenia obciążenia 
biofilmem jest skuteczniejsze, niż tylko spłukiwanie brudnego elementu roztworem 
chemicznym. Jeśli biofilm ma być usunięty, proces ten najlepiej rozpocząć w fazie, 
w której pojedyncze komórki zaczynają dopiero przylegać do powierzchni. Znacznie 
trudniej toczyć walkę z biofilmem, kiedy bakterie zaczynają już tworzyć powłokę wokół 
swoich skupisk (gdy drobnoustroje są na danym podłożu już od kilku godzin czy nawet 
kilku dni).  

To wszystko sprawia, że regularne procesy utrzymania higieny z zachowaniem 
określonych standardów są niezbędne i tak ważne. 
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• Biofilm może obejmować jeden lub wiele gatunków bakterii i grzybów, tworząc 
jednowarstwowe lub trójwymiarowe struktury [Rys.1]. 

 
Rys. 1. Cykl rozwoju biofilmu. 

• Biofilm tworzy się prawie wszędzie tam, gdzie jest możliwość wystąpienia komórek 
drobnoustrojów oraz są dostępne składniki odżywcze i wilgoć. 

• Biofilmy wspomagają – a często i rozpoczynają – korozję materiałów.  

2.JAK I KIEDY  UŻYWAĆ NARZĘDZI 
RĘCZNYCH?  
Klasyfikacja procesów mycia na obszarach produkcji żywności obejmuje mycie ręczne, 
mycie z wykorzystaniem systemów OPC (Open Plant Cleaning – centralne, decentralne 
i niskociśnieniowe systemy mycia), systemy CIP (systemy zamknięte – Cleaning in Place) 
i systemy automatyczne (jak np. automatyczne systemy mycia taśm). Systemy mycia nie 
zawsze są niezawodne, a ich ograniczeniem jest najczęściej nieodpowiednia konstrukcja 
niektórych urządzeń lub powierzchni. Gdy występują wąskie, niedostępne przestrzenie, 
strefy ślepe lub zbudowane z wielu drobnych elementów, w których łatwo gromadzą 
zanieczyszczenia, są wtedy trudne do usunięcia i nie zawsze pozwalają na dokładne 
czyszczenie metodą zautomatyzowaną. Metody ręczne radzą sobie z tym doskonale, 
a ich skuteczność zależy od doboru odpowiedniego narzędzia przez pracownika. 
Pozwala to na usunięcie wszystkiego, czego nie usuną urządzenia do mycia. Są także 
kluczowe na obszarach produkcji i czyszczenia na sucho, w których nie można używać 
wody.  

Właściwy dobór, poprawne stosowanie, czyszczenie, przechowywanie i pielęgnacja 
stosowanych narzędzi ręcznych (do pracy lub czyszczenia) może zapobiec lub 
zminimalizować różnorodne zagrożenia podczas procesów produkcyjnych. Są nimi 
zanieczyszczenie krzyżowe (inne substancje spożywcze, mikroorganizmy, alergeny) 
i zanieczyszczenia ciałem obcym. 

1. Używanie skażonego sprzętu i przyborów jest jedną z 5 głównych przyczyn 
epidemii chorób przenoszonych przez żywność. 

2. Kluczowymi zagrożeniami bezpieczeństwa żywności dla zdrowia publicznego są 
patogeny bakteryjne, alergeny, chemikalia i ciała obce.  

 

Przykład narzędzia zużytego i stanowiącego 
zagrożenie – wymaga natychmiastowej wymiany. 
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Narzędzia ręczne służą do czyszczenia/mycia powierzchni mających lub nie mających 
kontaktu z żywnością, w tym posadzek, wyposażenia pomieszczeń, ścian i sufitów. 
Powierzchnie mające kontakt powinny być regularnie czyszczone i dezynfekowane przed 
i po użyciu. Higiena obszarów nie mających kontaktu z żywnością także powinna być 
regularna (np. kratek ściekowych, sufitów, połączeń ścian, konstrukcji nośnych urządzeń 
itp.), ponieważ zanieczyszczenia mogą łatwo przenosić się z tych obszarów na żywność 
i powierzchnie mające kontakt z żywnością.  

Podstawowym działaniem jest określenie klasyfikacji czystości danej powierzchni: 

•  JAKOŚCIOWA – powierzchnie są czyszczone z resztek składników, które mogą mieć 
wpływ na jakość produktu.  
• SANITARNA – powierzchnie powinny być nie tylko czyste, ale też wolne od 
patogenów.   
• ANTYALERGENOWA – obejmuje czyszczenie powierzchni w celu usunięcia 
alergenów.  

CZYSZCZENIE RĘCZNE PRZED PIANOWANIEM I DEZYNFEKCJĄ  
Czyszczenie ręczne jest najbardziej czasochłonnym rodzajem czyszczenia. Te ręczne 
procesy higieniczne są jednak niezwykle ważne, ponieważ daną powierzchnię można 
wyczyścić w ten sposób znacznie dokładniej, a także dotrzeć do trudnodostępnym 
miejsc. Dla lepszego efektu użycie narzędzi ręcznych powinno być stosowane przed (dla 
zebrania dużych zanieczyszczeń) i w trakcie pianowania. Stosowanie samych 
detergentów i środków dezynfekujących nie daje gwarancji usunięcia wszystkich 
zabrudzeń, szczególnie przyschniętych do powierzchni. Dezynfekcja powinna być 
wprowadzona dopiero po odpowiednim oczyszczeniu i spłukaniu wszystkich 
powierzchni. 

MINIMALIZOWANIE ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ ZANIECZYSZCZEŃ 
I ALERGENÓW PODCZAS PROCESÓW MYCIA  
Niektóre czynności związane z myciem mogą zwiększać ryzyko rozprzestrzeniania się 
zanieczyszczeń. Stosowanie technik czyszczenia (z wodą lub powietrzem) pod wysokim 
ciśnieniem jest obarczone wysokim ryzykiem w porównaniu do wycierania ściągaczką, 
czyściwem lub skrobania szpachelkami. Te pierwsze będą generować płynne aerozole 
i kropelki lub cząstki, które rozniosą się na znaczną odległość, niosąc ze sobą 
zanieczyszczenia z czyszczonej powierzchni. Jednak techniki czyszczenia ręcznego, takie 
jak szorowanie lub zamiatanie, są klasyfikowane jako „średnie ryzyko” i wymagają 
pewnej ostrożności w trakcie wykonywania [Rys.2]. Szorowanie zabrudzonych części za 
pomocą szczotki jest bezpieczniejsze, gdy można szczotkę przynajmniej częściowo 
zanurzyć pod wodą, aby zminimalizować rozprzestrzenianie się pryskających kropelek. 
Czyszczenie powinno odbywać się daleko od otwartych opakowań, a przed 
przystąpieniem do czyszczenia powierzchni mających kontakt z żywnością należy 
odczekać, aż aerozole, pyłki  i cząsteczki opadną z powietrza.    

 
Rys. 2. Ryzyko roznoszenia zanieczyszczeń i alergenów w zależności od techniki czyszczenia. 
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3. JAK DOBIERAĆ ODPOWIEDNIE 
NARZEDZIA RĘCZNE?    
Narzędzia ręczne do pracy lub sprzątania powinny być dokładnie dobrane do rodzaju 
produktu, z którym mają mieć kontakt i do warunków pracy, aby wyeliminować szybkie 
zużywanie, uszkodzenia i skrócić czas całego procesu. Odpowiednio dopasowane 
wyposażenie jest skuteczne, zapewnia efektywną pracę (przy minimalnym wysiłku 
i najkrótszym czasie), a także daje oszczędności, zachowując na dłużej swoją żywotność.  

JAK WYBRAĆ SKŁAD I BUDOWĘ? 
• Tworzywa, z których wyprodukowane są narzędzia ręczne muszą posiadać 

dokument potwierdzający zgodność z odpowiednimi regulacjami przemysłu 
spożywczego dla materiałów do kontaktu z żywnością (tzw. FOOD CONTACT) 
i wytrzymywać pracę w szerokim zakresie temperatur. Mogą być to tworzywa 
sztuczne lub ze stali nierdzewnej. 

• Narzędzia ręczne wykonane z polipropylenu są odporne na temperaturę od 
- 30° do 80°C. W szczotkach odpornych na wysoką temperaturę stosuje się 
włosie Peek, które może pracować w temperaturze do 250°C lub nylon.  

• Wyposażenie ręczne powinno mieć gładkie powierzchnie, bez zagłębień 
i szczelin, co chroni je przed gromadzeniem się zanieczyszczeń. Tworzywo 
powinno być wysokiej gęstości, która daje lepszą wytrzymałość. 

• Włosie szczotek powinno być mocowane klamrami ze stali nierdzewnej 
i najlepiej dodatkowo w żywicy antydrobnoustrojowej [Rys.3]. To pozwala 
zwiększyć poziom bezpieczeństwa, gdyż minimalizuje ryzyko wypadania włosia 
do produktu spożywczego oraz gromadzenia się trudnych do usunięcia 
zanieczyszczeń w kępkach włosia. 

 
Rys. 3. Schemat włosia mocowanego klamrami i żywicą. 

 

• Ściągaczki do powierzchni płaskich – podłóg i blatów – najbardziej higieniczne 
są te typu bezszwowego, z wtopioną pojedynczą gumą. Pomiędzy podwójnym 
wkładem mogą gromadzić się zanieczyszczenia i wilgoć. Ściągaczki do skroplin 
muszą mieć konstrukcję warstwową, aby odprowadzać wilgoć do zbiorników za 
pomocą stylu z przepływem. 

• Skrobaki – do zgarniania i odskrobywania często przyschniętych fragmentów. 
Mogą być używane do usuwania uporczywych osadów, które zaschły lub 
przykleiły się na powierzchni, np. do ciężkiego tłuszczu lub osadów 
cukierniczych. Ostrza skrobaka mogą być wykonane ze stali nierdzewnej, 
mosiądzu ze stalą, polipropylenu lub nylonu. Wybór będzie zależał od rodzaju 
czyszczonej powierzchni (np. podatnej na zarysowania lub gorącej powierzchni) 
i temperatury, podobnie jak kształt, rozmiar i grubość ostrza będą zależeć od 
tego, gdzie się skrobie, np. podłogi lub sprzętu. 
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ROZMIAR 
Właściwie dobrany rozmiar narzędzi – szczotek, skrobaczek lub ściągaczek – zapewnia 
efektywną i szybką pracę. Na przykład zbyt szerokie szczotki do rur lub instalacji 
odpływowych mogą uszkodzić konstrukcję, a zbyt małe mogą niedokładne czyścić 
wszystkie powierzchnie.  

TYP WŁOSIA 
Rodzaj włosia szczotek zależy od funkcji, jaką ma pełnić, na jakiej powierzchni i z jakim 
produktem. Włosie (szczotki) lub guma (ściągaczki) musi być osadzone trwale, aby nie 
wypadały/nie wykruszały się. Należy dobrać  także odpowiednią jego twardość. Szczotki 
ze sztywnym włosiem są dobre do usuwania uporczywych zanieczyszczeń, do 
spulchniania z użyciem wody lub bez, ale mogą uszkodzić szorowane powierzchnie. 
Włosie sztywne jest też bardziej sprężyste i może „pryskać”, co rozprowadza kropelki 
z zanieczyszczeniami. Szczotki o bardzo miękkim włosiu mogą być nieskuteczne 
w usuwaniu twardych zabrudzeń z powierzchni, na chropowatych powierzchniach mogą 
się szybko niszczyć, ale są za to idealne do dokładnego zbierania bardzo drobnych 
pyłków. Szczotki z włosiem falowanym są idealne do mycia z użyciem detergentu, gdyż 
długo utrzymują i dobrze rozprowadzają pianę. 

Nie należy używać szczotek z włosiem postrzępionym. Są one niehigieniczne 
i nieekologiczne [Rys.4]. Postrzępione końcówki mogą się odłamywać, zostawiając na 
powierzchniach ciała obce i mikroplastik, a dodatkowo w pęknięciach gromadzą się 
zanieczyszczenia. 

 

Rys.4. Typy włosia 

  
KODOWANIE KOLORAMI   
Kodowanie kolorami to niezwykle istotna część każdego programu bezpieczeństwa 
produkcji żywności. Pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu krzyżowemu z powodu 
przenoszenia patogenów i alergenów. Ma także wiele innych zastosowań, np. pozwala 
odróżnić strefy higieniczne, lub ułatwia szybką identyfikację odpowiedniego narzędzia.   

Zasady wprowadzania kodowania kolorami są proste – najlepiej ograniczyć liczbę 
kolorów do 3-5 w małych lub średnich obiektach. Kolory powinny być kontrastujące 
w  strefach sąsiadujących, aby uniknąć pomyłek, a także kontrastujące do 
produkowanego produktu. Jeśli ktoś upuści narzędzie do produktu w tym samym 
kolorze to będzie trudniej je zauważyć. Program kodowania należy uruchomić dla całego 
zakładu produkcyjnego, a nie tylko dla wybranej części. 
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4.KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE 
NARZĘDZI RĘCZNYCH 
Narzędzia ręczne muszą być czyszczone i dezynfekowane (wg standardów danego 
zakładu produkcyjnego), przed, po użyciu i pomiędzy operacjami wysokiego ryzyka – 
w sposób bezpieczny, aby uniknąć potencjalnego zagrożenia. Nawet najbardziej 
higienicznie zaprojektowane (z antydrobnoustrojowych tworzyw) narzędzie nie będzie 
odporne na rozwój bakterii i grzybów, jeśli nie będzie odpowiednio konserwowane. 
Wszelkie udogodnienia są jedynie wsparciem dla podstawowego procesu zachowania 
higieny [Rys.5.]. Jeśli sprzęt spożywczy i powierzchnie nie zostaną odpowiednio 
wyczyszczone, niektóre mikroorganizmy mogą przetrwać lub utworzyć biofilm. 
Dezynfekcja powinna następować dopiero po odpowiednim oczyszczeniu i spłukaniu 
powierzchni [Rys.6.]. Ręczne czyszczenie oraz użycie detergentu czyszczącego w celu 
zmniejszenia obciążenia biofilmem, zamiast zanurzania brudnego elementu w roztworze 
chemicznym jest skuteczniejsze.   

 

 

 

Rys. 5. Stopień zabrudzenia powierzchni narzędzi ręcznej w zależności od etapu jego czyszczenia. 

 
Nie należy moczyć narzędzi kilka godzin 
w kontenerach z detergentem. Mogą 
wytrącać się na nich trwałe osady, które 
są trudne do usunięcia, gromadzą 
zanieczyszczenia i powodują szybsze 
niszczenie się narzędzi. 

 
W przypadku stosowania ograniczonego czyszczenia na mokro po produkcji suchej 
niezwykle ważne jest, aby sprzęt do czyszczenia suszyć natychmiast, ponieważ pozostała 
wilgoć może być przyczyną tworzenia się grudek w kolejnej partii, namnażanie się 
drobnoustrojów w mokrych miejscach. Czyszczenie na mokro jest krytycznym 
zagrożeniem w obszarze obsługi materiałów suchych. Gdy stosuje się proces mycia przy 
użyciu wody, przed wznowieniem produkcji wymagane jest całkowite wysuszenie 
sprzętu i pomieszczenia/strefy, co może skutkować przestojami w procesach 
produkcyjnych. 

 
Rys.6. Etapy czyszczenia narzędzi ręcznych – spłukanie wodą -> mycie ręczne z pianą i spłukanie -> dezynfekcja -> 
odwieszenia na tablicę cieni 

CZYSZCZENIE/PŁUKANIE DEZYNFEKCJA WŁAŚCIWOŚCI 
ANTYDRONOUSTROJOWE 

PO PRACY,  
BEZ CZYSZCZENIA 

Przykład brudnej powierzchni narzędzia 
ręcznego, które nie było regularnie czyszczone 
i dezynfekowane. 

BRC V7 (Global Standard for Food Safety 
Issue 7) oraz FSSC 22000 (Food Safety 
System Certification – nowoczesny system 
zarządzania bezpieczeństwem żywności, 
obejmujący wymagania normy ISO 22000 
oraz specyfikację techniczną ISO TS 22002-
1) – dwa z największych światowych 
standardów bezpieczeństwa żywności  
uznają znaczenie czyszczenia sprzętu 
czyszczącego. 
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Profesjonalne narzędzia ręczne zazwyczaj są o wiele trwalsze, ale nie są wieczne. 
Narzędzia uszkodzone lub zużyte należy utylizować i zastąpić nowymi. W pęknięciach 
i szczelinach zgromadzone resztki są dużym zagrożeniem dla produkcji, a brak 
możliwości wypłukiwania ich jest niebezpieczny. Narzędzia ręczne należy chronić przed 
nawarstwianiem się zanieczyszczeń nie tylko w obrębie ich bezpośredniego kontaktu 
z powierzchniami, ale również na rękojeściach i w otworach do zawieszania.  

PRZECHOWYWANIE 
Czyste i zdezynfekowane narzędzia ręczne powinny być prawidłowo przechowywane 
[Rys.6.] (najlepiej na tablicach cieni). Tablice cieni pozwalają na kontrolę wyposażenia 
(widać braki), porządkują przestrzeń, chronią pracownika przed urazami, np. 
potknięciem o leżące narzędzia oraz pozwalają higienicznie przechowywać je po pracy. 
Tablice cieni powinny jednak spełniać określone standardy konstrukcji oraz 
rozmieszczenia zawieszonych elementów. Ich budowa, materiał i sposób montażu 
powinny być bezpieczne zarówno dla obszarów produkcyjnych, jak i dla pracowników. 
Do systemu 5S Visual Lean powinien być dodany element bezpieczeństwa, aby takie 
wyposażenie nie zawierało elementów, które mogą gromadzić zanieczyszczenia, 
odłamywać się (elementy z tworzyw), lub stanowić zagrożenie dla człowieka (ostre 
krawędzie lub końcówki haków). Powierzchnia tablic powinna być jednorodna, bez 
deformacji, uszkodzeń lub zewnętrznych naklejek, aby w miejscu łączenia nie gromadziły 
się zanieczyszczenia. 

Sposób zawieszania narzędzi na tablicy powinien uniemożliwiać spływanie 
ewentualnych zanieczyszczeń z  jednego narzędzia na drugie, lub gromadzenie wilgoci 
po procesie mycia. Szczotki powinny być umieszczone włosiem w dół i najlepiej 
w jednym rzędzie, wiadra powinny być zawieszone dnem do góry, a narzędzie które 
schną szybciej powinny być zawieszone wyżej.  

Tablice cieni, tak jak i narzędzia ręczne, wymagają regularnego czyszczenia i wymiany 
w przypadku uszkodzenia, aby w pęknięciach nie gromadziły się patogeny. Pęknięta 
tablica może też stanowić zagrożenie ciałem obcym w produkcie. Nie dopuszcza się 
sklejania tablic. 

   
Pęknięcie tablicy, która nadaje się 

jedynie do utylizacji. 
Efekt braku procesów higienicznych 
– nawarstwienie się zanieczyszczeń 

na tablicy cieni. 

Efekt braku procesów higienicznych – 
brudne narzędzia i odstawianie narzędzi 
na posadzkę oraz zawieszanie narzędzi 

w nieodpowiednie miejsca. 

 

 

Przykład prawidłowego przechowywania narzędzi 
na tablicy cieni w standardzie 6S. 

Przykład nieprawidłowego przechowywania 
szczotki – włosie jest zdeformowane co powoduje, 

że praca takim narzędziem jest nieefektywna. 



White Paper 

 
 

 
 

 www.salmonhygiene.pl 10 
 

5.KORZYŚCI Z POPRAWNEGO CZYSZCZENIA 
ODPOWIEDNIMI NARZĘDZIAMI RĘCZNYMI  

 

• Korzyści z mycia manualnego są ogromne. Dobrze dobrane wyposażenie 
przyspiesza pracę, ułatwia ją i zapewnia optymalny poziom higieny na 
obszarach produkcyjnych. 

• Szybkie usuwanie dużych zabrudzeń i odpadów, np. zestaw do kratek 
ściekowych umożliwia szybkie udrażnianie odpływów. 

• Łatwiejsze usuwanie zabrudzeń, które ciężko zmyć samą wodą i pianą – 
przyklejonych do powierzchni. Szczotkowanie w trakcie pianowania 
dodatkowo poprawia jakość procesu. 

• Mniejsze zużycie wody i preparatów chemicznych – większość zabrudzeń 
i odpadów zostaje usunięta ręcznie. 

• Usuwanie zabrudzeń z miejsc trudnodostępnych, które ciężko wypłukać, 
a można doczyścić np. szczotką z odpowiednią końcówką. 

• Większe zabrudzenia nie trafiają do ścieków. 
• Usuwanie zabrudzeń z miejsc, w których nie można użyć systemów mycia – 

strefy produkcji i czyszczenia na sucho z uwagi na poliferację organizmów 
w warunkach wilgoci. 

• Dobrej jakości narzędzia, dobrze dobrane do rodzaju prac zapewnią 
oszczędności poprzez dłuższą przydatność. 

• Właściwy dobór i poprawne stosowanie narzędzi ręcznych może zapobiec lub 
zminimalizować różnorodne zagrożenia podczas procesów produkcyjnych – 
zanieczyszczenie krzyżowe i zanieczyszczenia ciałem obcym. 

• Dobrej jakości narzędzia ręczne stanowią mniejsze zagrożenie 
zanieczyszczenia ścieków mikroplastikiem. 
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