Πιστοποιημένη εκπαίδευση για ολοκληρωμένη διαχείριση πρωτοκόλλων υγειονομικού περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.
‘‘Ο σεβασμός στις ανάγκες του επισκέπτη, μαζί με την παροχή ενσωματωμένων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους
τομείς της υγειονομικής και περιβαλλοντικής διαχείρισης, –µε διαφανή τρόπο- αναδεικνύουν την εγγυημένη υγειονομική
εξασφάλιση του , ως τα απαραίτητα στοιχεία ευαισθησίας για την επίτευξη αυτού του στόχου για κάθε χώρο’’
Πιστοποιημένη εκπαίδευση ολοκληρωμένης διαχείρισης υγειονομικών πρωτοκόλλων καθαρισμού- απολύμανσης,
εξυγίανσης, αποστείρωσης και πρόληψης, όλων των χώρων περίθαλψης -φιλοξενίας , έναντι μολυσματικών παραγόντων.
Έναρξη: 28/03/2022
Για κάθε ενδιαφερόμενο αλλά και για φορείς από όλη την Ελλάδα – Πιστοποιημένη εκπαίδευση στις διαδικασίες
καθαρισμού και απολύμανσης -παρέχεται και από τα ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου σε συνεργασία με το
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο.
Σκοπός: Σκοπός του προγράμματος είναι να επιμορφώσει τους συμμετέχοντες στην ορθή διαχείριση και εφαρμογή των
ολοκληρωμένων επαγγελματικών μεθόδων που εξασφαλίζουν τον καθαρισμό- απολύμανση, εξυγίανση, αποστείρωση και
πρόληψη, όλων των χώρων περίθαλψης -φιλοξενίας , έναντι μολυσματικών παραγόντων με σκοπό την πρόληψηπροστασία και από περιβαλλοντικές επιμολύνσεις, υπό το πρίσμα και του SARS-CoV-2 και οι οποίες απαιτούνται και από τα
υγειονομικά πρωτόκολλα όλων των κλάδων και ειδικά:
1. Ξενοδοχειακού Κλάδου / Τουριστικά Καταλύματα / Κατασκηνώσεις/ φιλοξενίας και ενδιαίτησης ( διαμονής ) –
διαβίωσης πολλών ατόμων
2. Επισιτιστικού Κλάδου / Εστιατόρια / Καφέ / Μπαρ Σούπερ Μάρκετ,
3. Μεταφορές Προσώπων (Μ.Μ.Μ, Πλοίων, Rent a car, τουριστικά λεωφορεία- σκάφη αναψυχής, κ.α.)
4. Κλάδου υγείας (Μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων, Κέντρων υγείας, Ιατρείων φροντίδας υγείας, Κέντρων
αποθεραπείας & αποκατάστασης
5. Υπηρεσίες Επιτόπιων Καθαρισμών -Απολυμάνσεων, Γενικών Καθαρισμών , Facility –Διαχείρισης κτηρίων ,
Housekeeping, Ταπητοκαθαριστηρίων – Σεγνοκαθαριστηρίου,
6. Αίθουσες μαθημάτων, Αμφιθέατρα- σεμιναρίων, Αίθουσες θεάτρων –καλλιτεχνικών .
Και ποτέ δεν ξεχνάμε ότι , η έννοια της ποιότητας του αέρα στους εσωτερικούς χώρους δεν πρέπει να είναι συνυφασμένη
με την ιδέα της πολυτέλειας, μιας και «σύμφωνα με τις αρχές για το ανθρώπινο δικαίωμα στην υγεία, όλοι έχουν το
δικαίωμα να αναπνέουν καθαρό αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων (ΠΟΥ)»
Η Πιστοποιημένη Εκπαίδευση Αναβαθμίζει και την Ελληνική Φιλοξενία.
Ο υποχρεωτικός καθαρισμός των στρωμάτων μαζί με την ‘’Υγειονομική Ασπίδα Προστασίας ’’ κατά των Λοιμώξεων
αποτελεί την ολοκληρωμένη προσέγγιση μις εξωστρεφούς αναβάθμισης των συμβατικών δωματίων με, μιας και
το ραγδαία αυξανόμενο ενδιαφέρον με απαιτήσεις από τους φιλοξενούμενους επισκέπτες –ταξιδευτές
που αναζητούν υψηλότερα και αυστηρότερα επίπεδα καθαριότητας αυξάνεται συνεχώς , όχι μόνο για προσωπική
ευχαρίστηση με εσωτερική αρμονία και ηρεμία , αλλά για να εξασφαλίσουν ένα ασφαλέστερο περιβάλλον διακοπών.
Ζητείστε να μάθετε για την Υπεροχή και τα ανταποδοτικά οφέλη .!!!
Σε όλους τους εμπλεκόμενους με εφαρμογές ολοκληρωμένων προγραμμάτων καθαρισμού-απολύμανσης, παρέχουμε τον
απαιτούμενο εξοπλισμό -εξ’ ολοκλήρου ή/και συμπληρωματικά-μαζί με την Βεβαίωση ολοκληρωμένης πρακτικής
εφαρμογής .
Για πληροφορίες στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887,ή στο vgenis@otenet.gr.
Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor
Πηγή: http://klintec.gr/πιστοποιημένη-εκ…δευση-για-ολοκλη/

