
PREGĂTIREA PENTRU CURĂȚARE ȘI DEZINFECTARE
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Îmbrăcați echipamentul individual de 
protecție de unică folosință.

 
Plasați semne de avertizare privind lucrările
în desfășurare.

4

5

6

7

8

PROCEDURA DE CURĂȚARE

Trebuie efectuată o evaluare a riscurilor.

INSTRUIREA - Verificați dacă pregătirea operatorilor de curățenie este actualizată și relevantă.

ECHIPAMENTUL DE PROTECȚIE PERSONALĂ (EPP) - Asigurați-vă că tot echipamentul de protecție personală este 
disponibil ptr. curățare aprofundată.  

PROCEDURI - Asigurați-vă că operatorii de curățenie cunosc procedura corectă pentru curățarea și dezinfecția profundă.

KIND EC4 (FORMULĂ NOUĂ) SAFE ZONE  PLUS EVANS HAND SOAP HANDSAN
Detergent de uz general

Detergent 
universal pentru 
suprafețe dure, 
cu miros de 
lămâie.

Diluție 1:400 
(12ml Kind per 5L 
water).

Soluție super concentrată

Detergent dezinfectant 
ptr. virusuri învelite.
Diluție 1:30 (20ml EC4 
ptr. 600ml apă, în 
pulverizator). 

Conform cu standardul EN 14476; 
Acționează împotriva virusurilor 
învelite în 5 min. de la aplicare.

Dezinfectant virucid inodor

Spectru larg de 
dezinfectare cu 
acțiune virucidă, 
bactericidă și 
fungicidă.

Conform cu standardele CEN - 
EN 14476, EN 1276, EN 13697 și
EN 13727  

Săpunuri lichide

Spălatul mîinilor este 
obligatoriu acolo 
unde Coronavirusul 
este prezent. 
Spălarea corectă a 
mâinilor este 
suficientă pentru 
înlăturarea acestuia.

Dezinfectant pe bază de alcool 70%

Elimină bacteriile și 
virusurile învelite. Se 
evaporă rapid de pe mâini, 
fără al lăsa reziduuri.

Conform cu standardele CEN - EN 
1500, EN 1276, EN 13727 și EN 
14476. 
Biocid autorizat: UK-2019-1195-0001

HYGIERO ȘI EVANS VANODINE

CURĂȚAREA PROFUNDĂ
ÎN CAZUL CONTAMINĂRII SAU A SUSPICIUNII DE CONTAMINARE CU CORONAVIRUS

® ®

Atunci când clădirile se redeschid după ridicarea restricțiilor Covid-19, este esențial ca sistemul de apă să nu fie pur și 
simplu repus în funcțiune, în special acolo unde apa a fost depozitată în conducte pentru o perioadă îndelungată.

Spălați-vă mâinile cu apă și săpun, acordând o atenție deosebită cuticulelor, cutelor și
pielii dintre degete, timp de cel puțin 20 de secunde. Uscați bine mâinile. 
Consultați diagrama de perete „Spală-te pe mâini” pentru instrucțiuni complete

Dacă nu sunt disponibile apă și săpun, igienizați-vă mâinile folosind HANDSAN. 
Aplicați o cantitate mică în palme și răspândiți-o pe mâini și încheieturi, acordând o atenție 
deosebită cuticulelor, cutelor și pielii degete. Frecați bine, până când HANDSAN s-a evaporat 
și pielea este bine uscată. Consultați diagrama de perete „Dezinfecteazăți-vă mâinile” pentru instrucțiuni complete.

Acolo unde clădirile au fost goale de ceva timp și pe vreme caldă, este probabil să apară o anumită creștere a nivelului de 
bacterii și biofilm.

Sursa de apă va trebui să fie spălată temeinic și curățată în profunzime înainte de a fi repusă în funcțiune.

Îndepărtați orice ar putea avea
a fost contaminat (ex.role de 
hîrtie igienică) și puneți 
într-un sac de gunoi gata
pentru eliminarea

Toate articolele contaminate cu fluide corporale trebuie curățate și dezinfectate 
urmând instrucțiunile din ddiagrama „Controlul infecțiilor”.

Scoateți orice lenjerie de pat, îmbrăcăminte și prosoape și puneți-le în sacii solubili
de culoare roșie, apoi într-un sac impermeabil pentru a fi transportate la spălătorie.
Urmați instrucțiunile din diagrama „Proceduri pentru spălătorii profesionale”.

Pregătiți o soluție de curățare cu detergent KIND, folosind apă caldă.

Folosind o lavetă de unică folosință, curățați toate suprafețele dure cu detergent. Lucrați de sus în jos apoi înapoi în față. 
Odata ce întreaga zonă a fost curățată, aruncați lavetele folosite într-un sac de gunoi special pentru reziduuri cu risc 
biologic .

Turnați soluția uzată în cea mai apropiată chiuvetă, turnați cu grijă pentru a evita stropirea și spălați găleata uzată cu 
detergent proaspăt.

Clătiți găleata și chiuveta cu apă proaspătă.

Pulverizați chiuveta și găleată cu soluția de EC4 SANITISER (formula nouă) sau dezinfectant SAFE ZONE PLUS,
Lăsați soluția să acționeze asupra suprafețelor minim 5 minute, pentru a asigura o dezinfecțare eficientă.
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Spălați-vă mâinile cu apă și săpun, acordând o atenție deosebită cuticulelor, cutelor și
pielii dintre degete, timp de cel puțin 20 de secunde. Uscați bine mâinile. 
Consultați diagrama de perete „Spală-te pe mâini” pentru instrucțiuni complete

Dacă nu sunt disponibile apă și săpun, igienizați-vă mâinile folosind HANDSAN. 
Aplicați o cantitate mică în palme și răspândiți-o pe mâini și încheieturi, acordând o atenție 
deosebită cuticulelor, cutelor și pielii degete. Frecați bine, până când HANDSAN s-a evaporat 
și pielea este bine uscată. Consultați diagrama de perete „Dezinfecteazăți-vă mâinile” pentru instrucțiuni complete.
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DEȘEURILE

SPĂLAREA RUFELOR
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PROCEDURA DE DEZIFECTARE

v1.1

Dezinfectați suprafețele curățate folosind dezinfectant EC4 (formula nouă) sau SAFE ZONE PLUS care se aplică folosind
un recipient cu pulverizator.

Pulverizați toate suprafețele de sus în jos și din spate în față până când întreaga zonă a fost pulverizată.

Lăsați un timp de contact de 5 minute pentru a asigura o dezinfecție eficientă înainte de a șterge toate suprafețele cu
o unică folosință proaspătă pânză.
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Acordați o atenție deosebită zonelor și suprafețelor atinse frecvent, cum ar fi
toaletele, robinetele, dozatoarele fixe de săpun, suporturile pentru prosoape, 
balustradele pentru paturi, coridoare și scări, mânerele și plăcile de împingere 
a ușilor, butoanele, întrerupătoarele și telecomenzile.

Lăsați zona pulverizată pentru un timp de contact minim de 5 minute
înainte de a șterge cu o cârpă proaspătă de unică folosință.

Mobilierul, tapițeriile și accesoriile care nu 
pot fi spălate și dezinfectate pot fi curățate
cu abur.

Echipamentul pentru aceasta ar trebui golit
și curățat la sfârșitul lucrării și înainte
îndepărtarea din zonă.

Lăsați zona curățată și dezinfectată, luând
toate echipamentele și deșeurile către
zona următoare sau către zona desemnată
pentru eliminare.

Toate deșeurile trebuie puse într-o pungă de gunoi din plastic și legate atunci când sunt pline.

Punga pentru gunoi trebuie apoi pusă într-un al doilea sac din plastic și legată.

Sacul pentru gunoi trebuie pus într-un loc sigur adecvat și marcat pentru depozitare.

Păstrați pungile timp de cel puțin 72 de ore înainte de a fi aruncate în coșurile normale.

Dacă depozitarea timp de cel puțin 72 de ore nu este adecvată, asigurați colectarea ca deșeu 
biologic cu potențial infecțios pentru distrugere în instalații proprii sau pentru predarea către
autoritatea sau agentul economic specializat în distrugerea deșeurilor cu risc biologic. Deșeurile 
ce prezintă risc biologic vor fi colectate în saci portocalii, special marcați în acest sens.

Deșeurile trebuie depozitate în siguranță și ținute departe de copii.

Nu aruncați deșeurile în zonele comune până când nu au fost depozitate timp de cel puțin 72 de ore.

Urmați de instrucțiunile din diagrama de „Proceduri de spălătorie profesionale”. Orice lenjerie sau articol vestimentar
infectate sau contaminate trebuie colectate și sigilate în pungi de rufe de culoare roșie, solubile în apă, ce nu trebuie să fie
umplute cu mai mult de 2/3 din capacitate. Punga roșie trebuie pusă într-o pungă impermeabilă pentru transport la 
spălătorie. NU deschideți NICIODATĂ pungile roșii după ce au fost sigilate. Spălați și uscați întotdeauna bine mâinile
după manipularea lenjeriei murdare.

Rufele trebuie încărcate imediat în căruciorul ptr. rufe, iar acesta se va deplasa spre spălătorie de-a lungul unui traseu 
prestabilit, pentru a evita contaminarea alte domenii.

Rufele contaminate trebuie introduse în mașina de spălat încă cu tot cu punga roșie solubile și procesate printr-un ciclu 
de spălare adecvat, cu temperatură înaltă și uscare completă. Rufele murdare care au fost în contact cu o persoana 
infectată poat fi spălate împreună cu lenjeria altor persoane. Dacă rufele sunt spălate în afara facilității, depozitați-le într-un
loc sigur pentru a fi colectate de spălătorie
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FINALIZAREA PROCEDURII

Etichetați corespunzător deșeurile, marcând data de depozitare sau instrucțiunea de eliminare.
Etichetați sacii de rufe ce trebuie transportați la spălătorie, pentru colectare.
Asigurați-vă că echipamentul folosit a fost curățat și dezinfectat și transportat la ieșirea din zona decontaminată.
Scoateți echipamentul personal de protecție în ordinea corectă; mănuși, ochelari sau ecran de protecție, șorț, halat sau 
combinezon și puneți-le în punga desemnată pentru reprocesare sau într-un sac de gunoi. Îndepărtați ultima mască de 
față și puneți-o în sacul de gunoi. Dacă mâinile sunt contaminate în timpul îndepărtării oricărui articol, utilizați HANDSAN 
pentru a le decontamina.
După ce toate echipamentele de protecție personală au fost îndepărtate și puse în pungi pentru eliminare, spălați-vă 
mâinile cu apă și săpun pentru cel puțin 20 secunde dacă sunt disponibile și dezinfectați-le cu HANDSAN.

Mutați toți sacii de deșeuri și echipamentele în zonele adecvate pentru eliminare sau reutilizare și dezinfectați-vă mâinile 
cu HANDSAN pentru o ultimă dată.
Informați personalul relevant privind finalizarea procedurii de decontaminare.

web: www.evansvanodine.co.uk  

Evans Vanodine
International plc

web: www.hygiero.ro  


