Εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων απολύμανσης ,/καθαριότητας/αποκατάστασηςης χώρων.
Ανακαλύψτε τώρα τα Τα 10+1 σημεία υπεροχής για να στην Υγειονομική Εξασφάλιση.
1. Εξασφάλιση Υγειονομικής ασφάλειας των εργαζομένων στην καθαριότητα (Οροφοκομία- Housekeeping) και
από ‘’το άγνωστο του SARS-CoV-2, ” εντός του δωματίου.
2. Ψυχολογική αποδοτικότητα των εργαζομένων με ευχάριστη αύξηση απόδοσης έργου έως και 60%
3. Εξασφάλιση Υγειονομικής ασφάλειας των εργαζομένων στην καθαριότητα (Οροφοκομία- Housekeeping) για
εφαρμογές Χωρίς την παρουσία ατόμων.
4. Μείωση μολυσματικού φορτίου στον χρησιμοποιημένο ιματισμό για ποιο ασφαλή μεταφορά
5. Μείωση μολυσματικού φορτίου στο (Air Conditioner -Split) του δωματίου, κλπ
6. Επιπλέον μείωση μολυσματικού φορτίου με απορρύπανση για (στρώματα, ταπετσαρία, μοκέτα, χάλι,
κοκοφοίνικα, σιζάλ, ) , αλλά και στο (Air Conditioner -Split) , γενικές εφαρμογές καθαρισμού λειών επιφανειών του
δωματίου, κλπ.
7. Κάλυψη του κριτήριου 4.27 (Καθαρισμός στρωμάτων σε ετήσια βάση ).Υ (Υποχρεωτική προδιαγραφή).
8. Ο καθαρισμός του δωματίου είναι υποχρεωτικός ακόμα και σε ένα σύγχρονο και εξελισσόμενο εσωτερικό
περιβάλλον πριν απολυμανθεί με οποιονδήποτε τρόπο , συμπεριλαμβανόμενων έκτος των άλλων και
τα στρώματα με τις πλαϊνές τους πλευρές, τα υποστρώματα – ανωστρώματα, τα κεφαλάρια , τις υφασμάτινες
ταπετσαρίες επίπλων (σαλονιών) ,κουρτινών, αλλά και του όγκου του δωματίου για την αποτελεσματική και με
ασφαλή τρόπο καταπολέμηση του ιικού φορτίου των μολυσμένων χώρων.
9. Επιμελημένη Εφαρμογή ολοκληρωμένων ‘‘ περιβαλλοντικων μέτρων εξυγίανσης ’’ δωματίου, για την δέσμευση
η/και δυνατότητα καταστροφής σωματιδίων έως και 0,1 μικρών , αιωρούμενων σωματιδίων σκόνης, ιών,
σπόριων, βακτηριδίων, μυκήτων, αλλεργιογόνα, περιττώματα ακάρεων, μικροοργανισμών, εξυγίανση στο (Air
Conditioner -Split) του δωματίου. (Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας με αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ
19954/20.03.2020. Η σωστή δε χρήση πρέπει πάντα να στοχεύει στην αποτελεσματική και με ασφαλή τρόπο
καταπολέμηση του ιικού φορτίου των μολυσμένων χώρων, επιφανειών και σημείων, χωρίς την περαιτέρω
πρόκληση ρύπανσης καθώς και φθορών και καταστροφής άλλων υλικών και αντικειμένων).
10. Εφαρμογή Αποκατάστασης (Trioxygen) για την κάλυψη των αναγκών αποκατάστασης κατ΄ όγκο στην την
αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων από ’το άγνωστο του SARS-CoV-2, ” άλλα και από τα ‘’Ρυπογόνα
χημικά κοκτέιλ’’ .Η πρωτοποριακή μέθοδος της ‘‘Καταλυτικής Οζονοποίησης , μια επί τόπου χημική οξείδωση (ISCO
), χωρίς την χρήση χημικών , και χωρίς υπολειμματικότητα , αλλά και στο (Air Conditioner -Split) του δωματίου.
+1) Υπερκαλύπτουμε με την εφαρμογή των ολοκληρωμένων προγραμμάτων απολύμανσης ,/καθαριότητας,
/αποκατάστασης χώρων, ‘’όλα τα σχέδια Δράσης ‘’ που θέλουν την Εξελιγμένη Υπέρβαση των Απαιτήσεων, να μετατρέψει
την υγειονομική ανασφάλεια και αβεβαιότητα των φιλοξενούμενων – ταξιδευτών, σε Προαγωγή της Υγειονομικής
Εξασφάλισης
Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να φανώ χρήσιμος.
Πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887
Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

