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A szinkronstúdiók jelentős többsége 8-10 m² és sok esetben ablakkal sem rendelkező felvevő 
helyiségekkel rendelkeznek. A kis alapterületű és oldalfalain is texFliával borítoI szinkron 
helyiségek fertőtlenítésére két eljárás javasolható.  Az egyik a hidrogén peroxid légtér és 
felüleJertőtlenítés, a másik az UVD-robot (hIps://www.uvd-robots.com) alkalmazásával 
történő fertőtlenítés. 

• A hidrogén peroxid fertőtlenítés engedéllyel rendelkező készítmény és a hozzátartozó 
berendezés alkalmazásával oldható meg.  

•  A hidrogén peroxid légtér és felüleJertőtlenítés és a szellőztetési időtartam 
együIesen általában 1 és 2 óra közöI van. A fertőtlenítés ideje alaI személyek nem 
tartózkodhatnak a helyiségben. 

• Az UVD-robot alkalmazása szintén alkalmazható a szinkron stúdiókban zárt helységek 
levegőjének és felületeinek a fertőtlenítésére. A berendezés felméri a 
fertőtlenítendő zárt tér légköbméterét és ennek alapján számítja ki a fertőtlenítéshez 
szükséges időtartamot.  Az UVD-robot alkalmazása esetén szintén személyek nem 
tartózkodhatnak a fertőtlenítés alaI álló helyiségben.  

Egyik fertőtlenítési technológia sem helyeIesíX a fertőtlenítőszer alkalmazásával végrehajtoI 
fertőtlenítő takarítást.  
A légtér és felüleJertőtlenítést naponta javasolt elvégezni. A padlóburkolaton is lehetőség 
szerint fertőtlenítőszeres nedves takarítást kell naponta alkalmazni.  

Külön ki kell emelni a mikrofonok és a mikrofonok előI elhelyezkedő 
popfilterek fertőtlenítését. Abban az esetben, ha ezek a berendezések alkoholálló anyagból 
készülnek, javasolt alkoholbázisú, engedéllyel rendelkező aeroszolos vagy 
pumpás kiszerelésű ún. gyorsfertőtlenítő szerek alkalmazása. Ezek a fertőtlenítőszerek 
általában kedvezően rövid behatási idővel rendelkeznek. A mikrofonokat javasolt minden 
személy után fertőtleníteni.  

A stúdiók közös helyiségeiben biztosítani kell a kézfertőtlenítést, valamint a kilincsek 
fertőtlenítését melyet naponta több alkalommal is el kell végezni a már az előzőekben 
említeI alkoholos felüleJertőtlenítő szerek alkalmazásával. 
A szociális helyiségekben a WC-k, kézmosók, berendezési-, felszerelési 
tárgyak fertőtlenítésére klórtartalmú XszFtó, fertőtlenítőszerek alkalmazása javasolt.  
Biztosítani kell a szociális helyiségekben az adagolóból kijuIatható folyékony szappan, vagy 
fertőtlenítő hatású folyékony szappan alkalmazásának a lehetőségét és kéztörlés céljára az 
egyszerhasználatos papír kéztörlő, vagy elektromos kézszárító alkalmazását.   

https://www.uvd-robots.com/


Ezek melleI csökkenteni kell az érkező és a távozó kollégák egy helyiségben történő 
találkozásának a lehetőségét. 
A távolságtartásra és az orr- szájmaszk alkalmazására a szűk helyiségekben fel kell hívni a 
figyelmet.  
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