AKCESORIA DO RADIOTELEFONÓW
DO STOSOWANIA ZE ŚRODKAMI
OCHRONY OSOBISTEJ
BEZPIECZNA I SKUTECZNA ŁĄCZNOŚĆ
PROBLEM

ROZWIĄZANIE

COVID-19 nadal sieje spustoszenie na świecie, a organizacje uznane za
kluczowe umieszczają dobro pracowników na pierwszym miejscu swojej
listy priorytetów. Organizacje te wdrażają środki bezpieczeństwa w celu
ochrony pracowników pierwszej linii i ciężko pracują, aby zmniejszyć ryzyko
przenoszenia infekcji. Działania te obejmują wyposażenie personelu w
obszarach wysokiego ryzyka w środki ochrony osobistej (PPE).

Firma Motorola Solutions zobowiązała się chronić ludzi i społeczności
za pomocą innowacyjnych technologii do priorytetowych zastosowań.
Większość naszych technologii można zastosować, aby sprostać
wyzwaniom związanym z obecnym kryzysem.

Wirus rozprzestrzenia się między innymi poprzez wydychane kropelki
wydzieliny pozostające na twardych powierzchniach, takich jak na przykład
radiotelefony. W przypadku pracy zmianowej radiotelefony mogą być
przekazywane między pracownikami, co powoduje ryzyko przenoszenia wirusa.
Zazwyczaj radiotelefony noszone są pod odzieżą ochronną, ale ich obsługa
może stanowić wyzwanie dla pracowników noszących środki ochrony
osobistej i utrudniać bezproblemową łączność. Problemem może być
ograniczony dostęp do przycisku nadawania (PTT) oraz słabo słyszalne
rozmowy podczas noszenia środków ochrony osobistej.
W jaki sposób można się skutecznie komunikować podczas stosowania
środków ochrony osobistej?
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Najważniejsze działania w tym czasie to ograniczanie rozprzestrzenianie się
COVID-19 i ochrona zdrowia pracowników. Wyzwania te są złożone, ale
możesz mieć pewność, że będziesz w stanie skutecznie komunikować się
nawet podczas korzystania ze środków ochrony osobistej.
Radiotelefony MOTOTRBO™ można sparować ze słuchawkami, które
pozwalają skupić się na wykonywanym zadaniu, a nie na sposobie
uzyskiwania dostępu do radiotelefonu podczas noszenia środków ochrony
osobistej. W przypadku słuchawki radiotelefon można umieścić pod odzieżą
ochronną, aby zmniejszyć ryzyko infekcji spowodowane używaniem
radiotelefonu przez wielu użytkowników. Przycisk PTT na przewodzie
umożliwia nadawanie bez konieczności wyszukiwania elementów
sterujących na ukrytym radiotelefonie.

Słuchawki można umieścić pod środkami ochrony osobistej, odtwarzając
dźwięk z radiotelefonu bezpośrednio do uszu. Dzięki temu możesz
wyraźnie słyszeć wszystkie rozmowy i utrzymywać łączność w organizacji.
Higiena jest najważniejsza, dlatego zalecamy stosowanie się do wytycznych
WHO w zakresie zapobiegania rozprzestrzenianiu COVID-19, a także zaleceń
dotyczących czyszczenia i dezynfekcji radiotelefonów i akcesoriów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O
NASZEJ OFERCIE SŁUCHAWEK,
ZESTAWÓW SŁUCHAWKOWYCH,
MIKROFONOGŁOŚNIKÓW,
AKUMULATORÓW I ŁADOWAREK
MOTOTRBO.
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Więcej informacji na temat akcesoriów poprawiających bezpieczeństwo
pracowników znajduje się na stronie www.motorolasolutions.com
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