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Ilu uchodźców z Ukrainy trafiło do 
Polski?

Z danych MSWiA wynika zaś, że od początku wojny do 4
września granicę polsko-ukraińską przekroczyło 5 mln
676 tys. Ukraińców, z czego 75 proc. to były osoby dorosłe.
Większość wróciła, różnica między wjazdami do Polski a
powrotami na Ukrainę to 1 mln 715 tys. osób (trzeba jednak
pamiętać, że niektóre osoby mogły przekraczać granicę
wielokrotnie). W rejestrze PESEL natomiast jest 1 333 690
Ukraińców (stan na 4 września). W tej grupie ok. 650 tys.
to osoby w wieku produkcyjnym.
Zimą przyjadą następni uchodźcy z Ukrainy. Nawet pół
miliona.



Dezynfekcja rąk a 
kryzys migracyjny
1. Nihil novi sub sole

2. Konieczność uwzględnienia faktu, że 
aktualnie społeczeństwo RP jest 
organizmem 
DWUNARODOWOŚCIOWYM →
zapotrzebowanie na materiały 
informacyjne w języku polskim i 
ukraińskim
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3. Reagowanie na najczęstsze 
błędy towarzyszące higienie 
rąk:

• Klymenko I, Kampf G. 
Systemic mistakes in hand
hygiene practice in Ukraine: 
detection, consequences and 
ways of elimination. GMS Hyg
Infect Control. 2015 Jan 
14;10:Doc01. doi: 
10.3205/dgkh000244. PMID: 
25699224; PMCID: 
PMC4332274.



HIGIENICZNE MYCIE I DEZYNFEKCJA RĄK
WG EN14885

HIGIENICZNE MYCIE RĄK HIGIENICZNA DEZYNFEKCJA RĄK

NORMY OBOWIĄZKOWE: EN1499, EN13727, EN13624 NORMY OBOWIĄZKOWE: EN1500, EN13727, EN13624

NORMY DODATKOWE: NP.: EN14476 NORMY DODATKOWE: NP.: EN14476

ETANOL

IZOPROPANOL



CHIRURGICZNE MYCIE I DEZYNFEKCJA RĄK

CHIRURGICZNE MYCIE RĄK CHIRURGICZNA DEZYNFEKCJA RĄK

emulsja myjąca o korzystnym profilu 
dermatologicznym

preparat zgodny z normą EN 12791

Positive deviance is defined as: o An intentional behavior that 
departs from the norms of a reference group in honorable ways 
(Spreitzer and Sonenshein, 2004) 
A behavioral change approach based on the premise that in 
most organizations, there are "positive deviant" individuals 
who are able to solve problems better than their colleagues 
with exactly the same resources (Marsh and al, 2004)

Teraz ścierają się ze sobą generacja X, Y, Z, 
milenialsi i baby boomers.



DEZYNFEKCJA 
POWIERZCHNI
KEY FACTORS:

- SKUTECZNOŚĆ ADEKWATNA DO POTRZEB 
(Umysł ludzki ma szczególny pociąg do przesady 
ALE: Ali ibn Abi Talib: Przesada i niestaranność 

to cechy głupca والالمباالة هي السمات المبالغة

.المميزة لألحمق

Ali ibn Abi Talib

- WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE (WYDAJNOŚĆ, 
ZAPACH, KOLOR)

- UNIWERSALNOŚĆ 

- KOMPATYBILNOŚĆ MATERIAŁOWA
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