Εφαρμογές προληπτικής υγιεινής και σε μακέτες-χαλιά, υφασμάτινες ταπετσαρίες.
Οι ισχυρισμοί της Προληπτικής υγιεινής αποτελούν τεκμηριωμένες επισημάνσεις , με ολοκληρωμένες εφαρμογές
ολιστικής αντιμετώπισης στην περιβαλλοντική υγιεινή. Μπορούν να προσφέρουν πολλαπλά οφέλη στην υγεία , μέσα από
την διασφαλισμένη προστασία για την μείωση των κίνδυνων εμφάνισης επιβλαβών μολυσματικών παραγόντων, όπως
μικροοργανισμών, ιών, βακτηριδίων , με ‘’μηχανικό τρόπο’’ τόσο σε πορώδη όσο και μη πορώδη υλικά επιφανίων αλλά
και από αερομεταφερόμενους ρύπους βιολογικών παραγόντων, σε εσωτερικούς χώρους.
Η ανάγκη για την Διατήρηση μιας Ασφαλέστερης Καθαριότητας και Υγιεινής στους εσωτερικούς χώρους, δεν είναι μια
δαπάνη ή μια πολυτέλεια αλλά μια υποχρέωση απέναντι στην υγεία μας , στους συνανθρώπους μας αλλά και στο
περιβάλλον.
Προάγοντας την Προληπτική Υγιεινή ……βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής.
Μπορεί ο Οκτώβριος να μπήκε με καλοκαιρινό καιρό και αισθητή την επικίνδυνη αφρικανική σκόνη , αλλά όλοι ψάχνουμε
πολύ περισσότερο από ότι τον Σεπτεμβρη του 2011 για οικονομικούς τρόπους ζεστασιάς, στο σπίτι , στους χώρους
φιλοξενίας. Στο επιβαρυμένο εσωτερικό περιβάλλον με “αιωρούμενα ρυπογόνα μικροσωματίδια”, η εσωτερική
ανακυκλωνόμενη επιμόλυνση -ενδο-οικιακά τα αιωρούμενα μικροσωματίδια- επιβαρύνει τα χαλιά- που πρέπει να
στρώνονται νωρίς- για να κρατάνε περισσότερη ζεστασιά, τις υφασμάτινες ταπετσαρίες στα σαλόνια, τα στρώματα τις
κουρτίνες κλπ
Με αφορμή τις Οδηγίες για το προσωπικό καθαριότητας των ξενοδοχείων για την Ευλογιά των πιθήκων (Monkeypox) και
την αναφορά σε χαλιά, κουρτίνες και άλλα έπιπλα που καλύπτονται με ύφασμα μπορούν να καθαρισθούν με ατμό , τα δε
προστατευτικά καλύμματα στρωμάτων εμποτισμένα με βιολογικά υγρά/εκκρίσεις δεν επαναχρησιμοποιούνται . Επιπλέον
τα εμποτισμένα στρώματα με βιολογικά υγρά/εκκρίσεις τυλίγονται, σφραγίζονται και αποστέλλονται για αποτέφρωση.
Μετά την υπέρ ανησυχητική συνύπαρξη ”κοκτέιλ μεταλλάξεων” και γρίπης με τα εναπομείναντα ” κοκτέιλ ρύπων”,
χρειάζονται μετρά επιτακτικής ανάγκης με επαναπροσδιορισμό της υγειονομικής εξασφάλισης για την διατήρηση μιας
Ασφαλέστερης Καθαριότητας και Υγιεινής, ώστε να μην ‘’χαθούμε στην αιθαλομίχλη’’ των εσωτερικών χώρων.
Οι ειδικές “ομάδες κρούσης” εφαρμογών επεμβαίνουν με τις επιστημονικές παρεμβάσεις ολοκληρωμένων μεθόδων
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.
Αν και ο καθαρισμός δεν κατατάσσεται συνήθως στις μεθόδους απολύμανσης ,αποτελεί χωρίς αμφιβολία µια ‘’μορφή
απολύμανσης’’ , καθόσον µε τον καθαρισμό μειώνεται ‘’το μικροβιακό φορτίο’’ μιας επιφάνειας. Θα πρέπει όμως να γίνει
κατανοητό από όλους μας , ότι η απορρύπανση σε βάθος (Deep-Depollution) περιλαμβάνει μια ελεγχόμενη και
δομημένη καθαριότητα, ο οποία είναι πιο ενδελεχής – διεξάγεται με επιμέλεια – και με περισσότερη λεπτομέρεια , από
έναν καθαρισμό ή/και ‘’βιολογικό καθαρισμό ’’ και πρέπει να εφαρμόζεται πριν ή/και μετά από οποιανδήποτε μέθοδο
απολύμανσης, συμπεριλαμβανομένου και του ατμού. Δεν θα ήταν υπερβολή να τονίσουμε την διαφορετικότητα μας ως
ειδικοί στη διασφάλιση, ότι μέσω της διαδικασίας του προγράμματος για την Εφαρμογή Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων
Καθαρισμού Απολύμανσης (μοκετών – χαλιών) υλοποιούνται παροχές σύγχρονων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.
Συμπερασματικά, η διασπορά των περιστατικών που νοσούν από την ευλογιά των πιθήκων αυξάνεται ανά τον κόσμο ενώ
είναι άγνωστη ακόμα η μεταδοτικότητα του. Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητη η ενημέρωση των επαγγελματιών που
ασχολούνται με τις ολοκληρωμένες εφαρμογές καθαρισμού-απολύμανσης, ξεκινώντας από την Πιστοποιημένη
επιμόρφωση στον καθαρισμό-απολύμανση από μολυσματικές μικροβιακές Λοιμώξεις, των εξειδικευμένων εφαρμοστών ,
για την λήψη των απαραίτητων μέτρων προφύλαξης ,μεθόδους εφαρμογών καθώς και του βαθμού μεταδοτικότητας του
ιού. Μια ευκαιρία λεπτομερέστατης ενημέρωσης και για τις εγγενείς ιδιότητες, όπως της μικροβιακής και βακτηριακής
δράσης, αλλά και για την αντιμικροβιακή με την η αντιβακτηριακή επεξεργασία.
Πιστοποιημένη επιμόρφωση στον καθαρισμό-απολύμανση χρειάζονται άτομα που ασχολούνται σε Ξενοδοχειακούς
Κλάδους, Τουριστικά Καταλύματα, χώρους φιλοξενίας και ενδιαίτησης ( διαμονής ) – διαβίωσης πολλών ατόμων,
Μ.Μ.Μ (, Rent a car, τουριστικά λεωφορεία- σκάφη αναψυχής, κ.α.) σε Κλάδους υγείας (Μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων,
Κέντρων υγείας, Ιατρείων φροντίδας υγείας, Κέντρων αποθεραπείας & αποκατάστασης, σε Αίθουσες μαθημάτων,
Αμφιθέατρα- σεμιναρίων, Αίθουσες θεάτρων –καλλιτεχνικών, Υπηρεσίες Επιτόπιων Καθαρισμών -Απολυμάνσεων, Γενικών
Καθαρισμών , Facility –Διαχείρισης κτηρίων , Housekeeping, Ταπητοκαθαριστηρίων – Σεγνοκαθαριστηρίων,κλπ
Η Προληπτική Υγιεινή μειώνει παράγοντες των λοιμώξεων , που θέλουν να ‘’ Κυκλοφορούν… κρυφά’’ ,
συμπεριλαμβανόμενου και του SARS–CoV-2, για την προάσπιση της δημόσιας υγείας
Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να φανώ χρήσιμος.
Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο
2104829839, 6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr
Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor
Πηγή: https://www.likewoman.gr/efarmoges-proliptikis-ygieinis-kai-se-maketes-chalia-yfasmatines-tapetsaries/

