
Πολλαπλή μέθοδος καθαρισμού & απολύμανσης με εγκεκριμένα υλικά από τον Ε.Ο.Φ. 
 

 
Οι καλές συνήθειες υγιεινής και η καθαρότητα των εσωτερικών χώρων κάνουν τη διαφορά στην υγεία και την 
ευημερία μας.  
 
Χθες η ανησυχία  για την συνύπαρξη γρίπης και κορωνοϊού ή το « δραματικό κοκτέιλ κορονοϊού – γρίπης ».   
 
Σήμερα, τρεις αναπνευστικοί ιοί ως ‘’τρι-δημία’’  Γρίπη, RSV, COVID. με αύξηση των κρουσμάτων κατά 
τους χειμερινούς μήνες, 
 
Αύριο , αν εμπλακεί και η Ευλογιά των πιθήκων (Monkeypox) , φιλικά προσκείμενη σε  στρώματα μοκέτες  χαλιά 
και σε έπιπλα που καλύπτονται με ύφασμα,  ποια θα είναι η αντίδραση  ;  
 
Στην KlinTec  για την βέλτιστη της υγειονομικής ασφάλειας των εργαζομένων μέσω της εφαρμογής Πολλαπλών 
μεθόδων καθαρισμού & απολύμανσης με εγκεκριμένα υλικά από τον Ε.Ο.Φ., σκοπεύουμε να μειώσουμε ένα 
μεγάλο φάσμα μικροβιολογικών προβλημάτων .Έχοντας ως γνώμονα τη εγγυημένη υγειονομική εξασφάλιση 
παρέχουμε την εξειδίκευση  των ολοκληρωμένων προγραμμάτων, για μια σχολαστικά επιμελημένη ανάπτυξη 
του σχεδίου εφαρμογών και σε ”Μαλακές επιφάνειες”. 
 
Η εφαρμογή μικροβιολογικής & βακτηριακής απολύμανσης , αναβαθμίζει τις Bio-Εφαρμογές καθαρισμού 
με Διάχυση υψηλής καθαρότητας και βελτίωση της φωτεινότητας των επιφανειών. 
  
Υποτίθεται καθαρό : Πολλαπλασιαστής αναδυόμενων κινδύνων για την υγεία. 
 
Λόγοι που η KlinTec,  μέσα από το πρόγραμμα Reciprocity  έχει  εξασφαλίσει  για τους επισκέπτες 
τις  Έκθεσης  Clean Expo (Εφαρμοστές Ταπητοκαθαριστών, Housekeeping- Επόπτριες- 
Εφαρμοστές καθαρισμού  χωρών φιλοξενίας , Επιτόπιων Καθαρισμών -Απολυμάνσεων,   Εφαρμοστών 
Απεντόμωσης-Μυοκτονίας, Υπηρεσίες , Facility Cleaning Services,  Διαχείρισης Πολυκατοικιών, Γενικών 
Καθαρισμών , κλπ)  ένα ανταποδοτικό όφελος ‘’έκπτωσης’’ , για την  Πιστοποιημένη επιμόρφωση στον 
καθαρισμό-απολύμανση.  Για δε τις ομαδικές έγγραφες από μελή (Συλλόγων, Ενώσεων, Συνδέσμων, 
Σωματείων, Ομοσπονδιών, Ομίλων εταιριών, κλπ) υπάρχει επιπλέον ανταποδοτικό όφελος ‘’έκπτωσης’’. 
 
Ζητείστε να ενημερωθείτε για το ολοκληρωμένο πρόγραμμα της Διασφαλισμένης υγιεινής και φροντίδας, 
σύμφωνα με τα νομοθετικά όρια ή πρότυπα ή απαιτήσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας. 
 

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 :  http://klintec.gr/καινοτομίες-υγει…μικής-και-περιβα/ 
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