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Περιβαλλοντικά μέτρα ελέγχου της διασποράς των λοιμώξεων στην εποχή της COVID-19
ΧΗΜΙΚΑ-ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΑ:Η τοποθέτηση των χημικών-βιολογικών αποχωρητήριων

πρέπει να διασφαλίζει την προστασία της Δημόσιας Υγείας…(Υ.Α Υ1γ/Γ.Π/οικ. 47829/21-062017 (ΦΕΚ 2161/τ.Β’/23-06-2017)

Επαγγελματικές εφαρμογές Ειδικής απολύμανσης , είναι υπηρεσίες οι οποίες σχετίζονται
με την ασφάλεια ή υγεία των πολιτών ή την προστασία του περιβάλλοντος.
Για την ιδιαιτέρως απαραίτητη ανάπτυξη του καθημερινού προγράμματος
απολύμανσης πρέπει να γίνεται διαχειριστική μελέτη καθαρισμού -απολύμανσης .
Υπενθυμίζω ότι, σύμφωνα με την εγκύκλιο (αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020) στο
ολοκληρωμένο πρόγραμμα καθαρισμού-απολύμανσης, ο υπεύθυνος εφαρμοστής θα
πρέπει να είναι εξειδικευμένος (π.χ. απόφοιτος της σχολής απολυμαντών ή από άλλη
ειδικότητα κατάλληλα εκπαιδευμένη).
Επιπλέον με (Αριθ. οικ. 10558/876 ΦΕΚ 984 τ. Β΄ 30-6- 2004) επαγγελματικές εφαρμογές
καθαρισμού-απολύμανσης, μπορούν να προσφέρουν επιχειρήσεις με οποιαδήποτε
νομική μορφή, που προσφέρουν υπηρεσίες οι οποίες σχετίζονται με την ασφάλεια ή
υγεία των πολιτών ή την προστασία του περιβάλλοντος, όπως επιχειρήσεις που
διενεργούν απολυμάνσεις ή καθαρισμούς και απολυμάνσεις, όπου θα χρησιμοποιούν
άτομα αξιολογημένα για την καταλληλότητά τους.

Στην ίδια περίπτωση είναι και ο εφαρμοστής που παρέχει υπηρεσίες
υγρών χημικών, για την συνεχόμενη απολύμανση από το καζανάκι
,η/και οποιανδήποτε μέθοδο απολύμανσης (π.χ. ψεκασμού υγρού
απολυμαντικού, λάμπες UV-C), ή /και UVC / UV V., όζοντος κλπ)

BIOPROTECT ™ Antimicrobial Technology

Η πρόληψη δεν πρέπει να παρεμποδίζεται από την συνεχιζόμενη έλλειψη
βούλησης σε όλα τα επίπεδα.

Ως συμπληρωματικό μέτρο για τις επιφανές εφαρμόζεται η-‘’αόρατη
προστατευτική ασπίδα’’- (Self–disinfecting) ‘’Αυτοαπολύμανση’’
μακροχρόνιας αποτελεσματικότητας με αντιμικροβιακή δράση με το
τείχος«Νανοπαγίδων» και τις ανάλογες Εγκρίσεις του ΕΟΦ (ΑΠ-1247-02)
συμπεριλαμβανομένης και της ιοκτόνου δράσης του BIOPROTECT™ RTU
έναντι του SARS-CoV-2, όπου μπορεί και επιτυγχάνει την πρόληψη σε
επιφάνειες, για τα ολοκληρωμένα μετρά προστασίας.

BIOPROTECT ™ Antimicrobial Technology

Τεχνολογίες Μακροχρόνιας αποτελεσματικότητας
Εφαρμογές υλικών με εξειδικευμένες τεχνολογίες
πρόληψης για επιφανές με αποτελεσματικότητα στην
ανασταλτική ανάπτυξη (π.χ. ιών, βακτηρίων που
ενοχοποιούνται και για τις λοιμώξεις.)
Για να γίνει η επαγγελματική εφαρμογή αυτών των υλικών πρέπει:
α) Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης εφαρμοστών
β) Επαγγελματικός εξοπλισμός προεργασίας-αποκατάστασης πριν ή/και μετά την
εφαρμογή Μακροχρόνιας αποτελεσματικότητας -από 60έως και 90 ήμερες Και ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε:
Για τις εξειδικευμένες τεχνολογίες πρόληψης δεν συντρέχει λόγοςδικαιολογία για τη μη λήψη ή /και συνέχεια των απαραίτητων
μέτρων καθαριότητας απολύμανσης, σε περιπτώσεις εμφανούς ορατής ή /και πιθανώς- αμφισβητήσιμης μόλυνσης.
BioProtect RTU – Εγκριση ΕΟΦ (ΑΠ-1247-02)
BioProtect RTU – Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας (GR)

Διάχυση υψηλής καθαρότητας
Η εφαρμογή της απολύμανσης , αναβαθμίζει τις BioΕφαρμογές καθαρισμού, με το εγκεκριμένο από τον
ΕΟΦ Απολυμαντικό, με αρ. αδείας 51834/2009,
σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα των τύπων 2,3,4,
(98/8EC).SeraΑπολυμαντικό.pdf «Απολυμαντικό
ευρέως φάσματος.
Χρησιμοποιείστε το με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε
πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το
προϊόν πριν από τη χρήση»
SERA Απολυμαντικό -Τεχνικό Δελτίο Προϊόντος ,

SERA Απολυμαντικό ΕΟΦ MSDS 1.6.20

Εγγυημένη Υγειονομική Εξασφάλιση
Σύστημα παρακολούθησης υγιεινής για την μέτρηση αποτελεσματικότητας της απολύμανση.

Το σύστημα μέτρησης της Hygiena ως “τεκμηριωμένη
απόδειξη” της απολύμανσης, (ανίχνευση μόλυνσης) για την
παρακολούθηση της υγιεινής σύμφωνα με τα πρότυπα και
πρωτόκολλα που έχουν τεθεί.
Όλα αυτά γιατί πρέπει να είστε σίγουροι ότι οι υπηρεσίες
καθαρισμού –απολύμανσης είναι αποτελεσματικές .

Παρέχεται Βεβαίωση πρακτικής εφαρμογής στους συνεργαζόμενους
Πιστοποιημένους εφαρμοστές.
Το σύνολο των γνώσεών και των εμπειριών μας είναι στη διάθεσή σας.

Στην Klintec με την Πρωτοποριακή Υπηρεσία της i-clean.gr
σας παρέχουμε Συμβουλευτική Υποστήριξη σε θέματα Bio-Εφαρμογών

Ευχαριστώ για την προσοχή σας
Με εκτίμηση
Βγενής Ιωάννης
Cleaning Advisor
email : vgenis@otenet.gr
KlinTec : Παπανικολή 17 12242 Αιγάλεω Αττική τηλ: 2104829839 , 6932245887

