
Coronavirus(COVID-19) 
Întrebări frecvente 

  

 

Cum știu dacă un produs este eficient împotriva coronavirusului? 

Cereți să vedeți raportul de testare care confirmă că acesta are activitate virucidă. Testarea conform 
standardului EN14476 ar fi trebuit să fie efectuat cu virusul Vaccinia pentru virusurile încapsulate. Dacă 
aceasta testare a fost efectuată, atunci este acceptabil să îl declarați eficient împotriva coronavirusului. 
Ceilalți viruși identificabili prin această metodă de testare sunt poliomielita, adenovirusul și norovirusul 
Murin (MNV). Dacă s-au efectuat testele pentru toți cei trei viruși și s-a obținut rezultatul scontat, atunci 
produsul are efect virucid și va fi un produs mult mai eficient, cu un spectru mai larg. 

Există excepții? 

Da, dezinfectante pentru mâini care conțin mai mult de 60% alcool (etanol, izopropanol sau un amestec). 
Conform recomandărilor Serviciul de Sănătate Publică din Anglia (Public Health England) și OMS, dacă se 
utilizează formula recomandată de OMS cu etanol sau izopropanol/peroxid de hidrogen/glicerol, nu este 
necesară testarea. Testele anterioare cu efectuate conform standardului EN1500 au eficacitate dovedită. 
De asemenea, produse capabile să producă 1.000 ppm de clor (vezi pagina 2 „Ce produse Evans sunt 
eficiente?”).  

Există o diferență între eficacitatea etanolului și a izopropanolului (IPA)? 

Nu, formulele care conțin fie etanol, fie IPA vor fi eficiente împotriva unei game largi de microorganisme, 
inclusiv bacterii, drojdii și viruși. Nici unul dintre compușii activi nu este eficient împotriva sporilor bacterieni. 
Evans Handsan conține 70% IPA. A fost testat împotriva virusului Vaccinia și este eficient împotriva 
coronavirusurilor. 
Formulele noi preparate cu etanol au fost lansate pentru a combate răspândirea coronavirusului în timpul 
pandemiei la nivel mondial. Acestea trebuie să fie fabricate doar conform formulei OMS și nu trebuie să 
îndeplinească nicio reglementare în prezent. INSP a permis această excepție, deoarece dezinfectanții 
pentru mâini cu alcool sunt considerați un pas important în controlul virusului. 
Etanolul nu a fost aprobat ca biocid pentru BPR, în timp ce IPA are aprobare (numărul de aprobare Evans’ 
Handsan: UK-2019-1195-0001). La un moment dat vor fi luate decizii privind normarea acestor noi formule, 
fie prin reglementări privind produsele biocide, fie privind produsele cosmetice. 
Vâscozitatea acestor formule va varia de la un lichid cu o vâscozitate scăzută la geluri, cu o vâscozitate mai 
mare. Valoarea vâscozității se modifică cu viteza de forfecare. Vâscozitatea într-un interval de viteze de 
forfecare este de obicei cotată pentru un viscozimetru Brookfield în termeni de viteză de rotație a axului, în 
rotații pe minut (rpm). Evans utilizează valoarea determinată la o viteză de rotație relativ mare, de 30 rpm, 
considerând că viteza de forfecare reprezentată de acea viteză de rotație este adecvată forfecării 
experimentate atunci când este utilizat un distribuitor (dispenser). 

Care sunt standardele de testare EN? 

Standardele de testare a dezinfectanților EN sunt utilizate pentru a evalua eficacitatea unui produs 
împotriva bacteriilor, ciupercilor, virușilor etc. Acestea au fost dezvoltate de-a lungul mai multor ani pentru a 
se asigura că toate țările europene vor folosi aceleași metode, tehnici și condiții de evaluare a produselor. 
Metodele sunt cantitative, foarte detaliate și specifice fiecărei zone. Tehnicile folosite imită aplicații practice, 
dar în condiții de laborator. Există două metode de testare: de suspensie și de suprafață. 
Exemple de teste de suspensie EN1276, EN1650, EN13727, EN13624, EN14476  
Exemple de teste de suprafață EN13697, EN16615 
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De ce a fost folosit EN14476 pentru a dovedi eficacitatea? 

Este un standard în domeniul medical și a fost utilizată deoarece nu există o versiune echivalentă 
alimentară, industrială, instituțională etc. disponibilă. EN14476 este o metodă de testare a dezinfectanților 
virucizi, care include condiții de testare pentru dezinfecția suprafețelor. 

Ce reduceri logaritmice (log reduction) sunt necesare pentru o testare? 

Depinde de metoda de testare. De exemplu, o reducere log5 este necesară pentru EN1276, iar o reducere 
log4 ar trebui realizată conform EN14476. 

Ce este reducerea logaritmică ((log reduction)? 

Trebuie observată reducerea numărului de microbi în comparație cu numărul de organisme la începutul 
testului, iar pentru testele de suprafață, cu un control al apei efectuat în același timp. Deoarece numerele 
sunt exponențiale, se acceptă în general că acestea să fie exprimate ca logaritmi. Reducerea poate fi 
scrisă fie ca valoare logaritmică, fie ca procent, adică o reducere de log5 este echivalentă cu o reducere de 
99,999%, o reducere de log3 este echivalentă cu o reducere de 99,9%.  
De exemplu, o suprafață cu 1.000.000 de bacterii tratate cu un produs care ucide 99,9% dintre bacterii ar 
mai avea 1.000 de bacterii rămase. Dacă suprafața ar fi tratată cu un produs care ucide 99,999% dintre 
bacterii, ar rămâne doar 10 bacterii. 

De ce sunt diferențe de denumire a produsului în rapoarte? 

Același produs ar putea fi comercializat sub denumiri diferite, caz în care ar trebui să se obțină un 
document de clarificare în acest sens. Este posibil ca un concentrat să fi fost testat, dar se 
comercializează o diluție a concentratului. Diluția de trecere a concentratului trebuie verificată pentru a se 
asigura că este diluția corectă pentru versiunea diluată. 
Dacă numele corect al produsului nu apare în raport și nu există documente clarificatoare privind diferența, 
atunci nu există dovezi care să arate că produsul a fost testat și este eficient. 

De ce este SARs-Cov-2 menționat în unele documentații? 

Coronavirus este numele de familie al virusului și include și alți viruși, de ex. MERS. Există coronavirusuri 
animale și umane. SARs-Cov-2 este numele virusului acestui focar actual, iar COVID-19 este numele bolii 
pe care o provoacă.  
Nimeni nu a testat SARS-Cov-2 deoarece virusul nu a fost încă eliberat pentru testare. Vaccinia a fost 
folosit pentru a testa eficacitatea virucidă, deoarece este un virus din aceeași familie de viruși înveliți ca 
SARS-Cov-2 și prin urmare, este de așteptat să se comporte în același mod. Lucrările/studiile anterioare 
efectuate cu SARS au fost folosite pentru a arăta răspândirea virusului. 

Ce produse Evans sunt eficiente? 

Toate produsele virucide sau produsele cu rezultat virucid la testul pentru Vaccinia, respectiv EC4 New 
Formulation, Safe Zone Plus, Handsan, Vanoquat, Peroxy Disinfectant. 
Produsele de înălbire sunt, de asemenea, incluse pe baza ghidurilor site-ului GOV.UK, care afirmă că 
1.000 ppm de clor va fi eficient, condiții asigurate de tablete Evans Chlor, lichid Evans Chlor, Cyclone, 
spray Cyclone. 
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Ce ar trebui să fac dacă un furnizor nu poate furniza datele relevante, dar continuă să 
comercializeze produsul ca fiind eficient împotriva virusului Corona? 

A susține că un produs este eficient împotriva coronavirusului fără date corecte în susținere este fraudulos 
și expune angajații și clienții dumneavoastră la riscul de a contracta COVID-19, deoarece produsul nu va 
ucide SARS-Cov-2, așa cum a afirmat furnizorul. Dacă un astfel de caz este descoperit, atunci o plângere 
poate fi depusă la oficiul local pentru protecția consumatorului, pentru ca aceștia să investigheze. Acesta 
este, de asemenea, cazul oricărui produs cosmetic cu afirmații insuportabile. 
Nu toate produsele biocide au fost autorizate prin RPB. Odată ce sunt, atunci va fi responsabilitatea INSP 
să investigheze declarațiile frauduloase. 
Alcoolul și iodul au trecut prin procesul de testare și avem numerele lor de autorizare pe produse (de ex. 
Handsan și FAM 30). În cele din urmă vor fi autorizate toate produsele care conțin biocide. Este o cerință a 
reglementărilor ca acest număr unic de autorizare să apară pe etichetă. 
În prezent, niciun produs care conține un compus de amoniu cuaternar (QAC) de ex. BAC, DDAC nu va fi 
autorizate timp de cel puțin 2 ani. 
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GLOSAR 

BAC 

Clorura de benzalconiu: un compus cuaternar de amoniu, utilizat în formulele dezinfectante 

RPB 

Regulamentul Produselor Biocide: Un regulament dezvoltat în Uniunea Europeană pentru autorizarea 
biocidelor, inclusiv a pesticidelor, a agenților de conservare a lemnului și a celui mai mare grup, 
dezinfectanții 

DDAC 

Clorura de dideceil-dimetil-amoniu: un compus de amoniu cuaternar utilizat în formulele dezinfectante 

EN 

Normă europeană (European Norm); Prefix la toate metodele de testare a dezinfectantului.  

INSP 

Institutul Național de Sănătate Publică: autoritate de reglementare și control a substanțelor biocode 

MERS 

Middle East Respiratory Syndrome; un coronavirus care provoacă boli respiratorii la animale și la oameni 

SARS 

Severe Acute Respiratory Syndrome: un coronavirus care provoacă boli respiratorii la animale și la oameni 

 


