Η διασφαλισμένη Προληπτική υγιεινή αναβαθμίζει τους εσωτερικούς
χώρους των Βρεφονηπιακών Σταθμών
Περιορισμός του κινδύνου αέριας μόλυνσης – επιμόλυνσης στους εσωτερικούς χώρους.

‘’Υγειονομική Ασπίδα Προστασίας ’’
κατά των Λοιμώξεων
Η ποιότητα του αέρα των εσωτερικών χώρων
αποτελεί αντικείμενο έρευνας και προβληματισμού
για όλη την παγκόσμια κοινότητα.
Η επίτευξη ενός ασφαλούς και υγιεινού εσωτερικού περιβάλλοντος
αποτελεί προϋπόθεση, ώστε να υπάρξει στα παιδιά σημείο αναφοράς, όχι
μόνο για τη μάθηση αλλά και για την κληρονομία ενός ασφαλέστερου και
υγιέστερου κόσμου στη ζωή γενικά. Δυστυχώς, οι λοιμώξεις από άτομο σε
άτομο στο εσωτερικό περιβάλλον είναι συχνές.
Ευθύνη στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς έναντι των μικρών
φιλοξενούμενων είναι μεγαλύτερη μιας και δεν μπορεί να γίνει η
υγειονομική διαφώτιση (ενημέρωση ) ώστε να λιφθουν αξιόλογα μέτρα
για τα μέτρα προφύλαξη από παράγοντες μόλυνσης
Το πρόγραμμα της Προληπτικής Υγιεινής για Ασφαλέστερη Υγεία με
την ‘’Υγειονομική Ασπίδα Προστασίας ’’ κατά των λοιμώξεων ,
αναφέρεται στα μέτρα που λαμβάνονται για την παρεμπόδιση τους ,
άλλα και την διασφαλισμένη αναβάθμιση της δημόσιας περιβαλλοντικής
υγιεινής, με κυριότερο στόχο του προγράμματος την ευαισθητοποίηση
και ενθάρρυνση του σχολικού πληθυσμού στην εφαρμογή ορθής υγιεινής
πρακτικής και ορθής περιβαλλοντικής συμπεριφοράς.
Πρόληψη Εξάπλωσης Μολυσματικών Παραγόντων: Όλα τα βήματα ή τα
μέτρα που λαμβάνονται ή σχεδιάζεται να εφαρμοστούν σε όλα τα στάδια
των εργασιών εντός των σχολικών μονάδων , ως προς την μείωση του
μικροβιακού και ιικού φορτίου αλλά και την θωράκιση των εσωτερικών
χώρων από τον κάθε αερομεταφερόμενο ρύπο βιολογικών
παραγόντων , όπου συμπεριλαμβάνεται και το ‘’άγνωστο” του SARS-CoV2’’, άλλα και για την αποτροπή δημιουργίας κίνδυνου από
αερομεταφερόμενη επιμόλυνση σε εσωτερικούς χώρους διαβίωσης
πολλών ατόμων.

Η εισαγωγή πρόσθετων μέτρων , αναβαθμίζει την διαχείριση
των βιοκινδύνων με την θωράκιση των χώρων από τις
σύγχρονες απειλές των αερομεταφερόμενων βιολογικών
παραγόντων, για την υγειονομική ασφάλεια των
εργαζομένων στους χώρους εργασίας , αλλά και για την
πρόληψη της διάδοσης του κορωνοϊού SARS-COV-2 μετά την
άρση των περιοριστικών μέτρων.
Μειώνουμε την υπερβολική κατανάλωση Βιοκτόνων Απολυμαντικών μαζί με την υπέρβαση των
απαιτήσεων, απέναντι στις προκλήσεις από άγνωστους κίνδυνους, χωρίς να κάνουμε ’’εκπτώσεις ‘’ σε
θέματα υγειονομικής ασφάλειας των εργαζομένων-φιλοξενουμένων παιδιών ,
Για πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839,
6932245887

Πρόγραμμα Αnti- infection prevention
Στην Klintec για τη βέλτιστη υγειονομική
ασφάλεια, μέσω της τεκμηριωμένης απόδειξης
στοχεύουμε να μειώσουμε ένα μεγάλο φάσμα
μικροβιολογικών προβλημάτων.
Η ανάδειξη της εκτίμησης για τον αριθμό των μικροβίων επιβεβαιώνει
την χρησιμότητα της τεκμηριωμένης απόδειξης για το ότι πραγματοποιήθηκε η απολύμανση με αποτελεσματικό με ασφαλή τρόπο στην
καταπολέμηση του ιικού φορτίου των μολυσμένων χώρων, επιφανειών
και σημείων, όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο της με αρ. πρωτ.
Δ1γ/ΓΠ/οικ. 199541/20-3-2020 με ΑΔΑ: 6ΚΨ6465ΦΥΟ-1ΝΔ Μέτρα
καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά την
εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2
Η μεθοδολογία που ακλουθούμε με το πρόγραμμα Αnti-infection
prevention, όταν στο χώρο έχει γίνει συμπληρωματική εφαρμογή
Πολλαπλής Θωράκισης, για μεν τις επιφάνειες εφαρμόζουμε την
‘’αόρατη προστατευτική ασπίδα’’ με το τείχος «Νανοπαγίδων» και
την άδεια κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ., όπου συμπεριλαμβάνεται
και η ιοκτόνος δράση του έναντι του SARS-CoV-2.
Για δε τους αερομεταφερόμενους ρύπους βιολογικών παραγόντων
βελτιώνουμε την περιβαλλοντική υγιεινή των εσωτερικών χώρων εξατομικευμένη και ολιστική αντιμετώπιση - με την καινοτόμο
συσκευή Sterial II , τεχνολογίας ‘’Τριπλού Φραγμού’’ με τον τάχιστο
και αποτελεσματικό καθαρισμό του αέρα των εσωτερικών χώρων.
Πιστοποιημένη για την μείωση του μικροβιακού και ιικού φορτίου
συμπεριλαμβανομένου και του δυνητικά ’’ άγνωστου SARS-CoV-2’’,
Εφαρμόζουμε το ευρέως φάσματος Sera Απολυμαντικό, εγκεκριμένο
από τον ΕΟΦ ,για την μικροβιολογική, βακτηριακή και ιοκτόνο δράση
του, αλλά και για την υψηλή διηθητικότητα του όπου αναβαθμίζει
τις Bio-Εφαρμογές καθαρισμού-απολύμανσης
Οι ειδικές “ομάδες κρούσης” εφαρμογών χρησιμοποιούν
εξειδικευμένο προσωπικό με Πιστοποιημένη εκπαίδευση στον
καθαρισμό – απολύμανση και αποκατάσταση ,πριν την εκ νέου χρήση
του χώρου. Διαδικασίες που τεκμηριώνονται και εκτελούνται για
την ’’Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καθαριότητας & Υγιεινής των
Εσωτερικών Χώρων ‘’ , ως συμπληρωματικό υλικό υπέρ κάλυψης της
εγκύκλιου ( με αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020), άλλα και για τα
Προγράμματα ‘’Σύμπραξης’’ 24/90 της Προληπτικής υγιεινής με τον
‘‘μηχανικό τρόπο’’ αντιμετώπισης των λοιμώξεων
στους Εσωτερικούς Χώρους.

Οι προσφορές για τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας γίνεται μετά από εκτίμηση του κάθε χώρου
ξεχωριστά .
Klintec : Για πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο
τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

