ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Καθαρίστε και απολυμάνετε επιφάνειες και αντικείμενα συχνής επαφής όπως χειρολαβές, πόμολα, κουμπιά
ανελκυστήρα κ.λπ. με απολυμαντικό σπρέι, αυξάνοντας τη συχνότητα ανάλογα με τις ανάγκες.

1. Αρχικός καθαρισμός
Απομακρύνετε αρχικά τους
εμφανείς ρύπους από τις
επιφάνειες πριν απολυμάνετε

2. Καθαρισμός - Απολύμανση
Για ιούς & παθογόνους μικροοργανισμούς,
χρησιμοποιήστε ένα απολυμαντικό με
αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα έναντι
των ιών.

3. Αναμονή
Αφήστε το προϊόν να δράσει
στην επιφάνεια για το χρονικό
διάστημα που αναφέρεται στις
οδηγίες χρήσης στην ετικέτα
του προϊόντος

4. Στεγνώστε
Σκουπίστε την επιφάνεια
με ένα στεγνό πανί μίας
χρήσης ή αφήστε να
στεγνώσει στον αέρα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
Απολυμαίνετε τις επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα. Καθαρίστε και απολυμάνετε επιφάνειες
και αντικείμενα συχνής επαφής, αυξάνοντας τη συχνότητα ανάλογα με τις ανάγκες.

1. Αρχικός καθαρισμός
Απομακρύνετε αρχικά τους
εμφανείς ρύπους από τις
επιφάνειες πριν
απολυμάνετε

3. Αναμονή
Αφήστε το προϊόν να
δράσει στην επιφάνεια
για το χρονικό διάστημα
που αναφέρεται στις
οδηγίες χρήσης στην
ετικέτα του προϊόντος

2. Καθαρισμός - Απολύμανση
Για ιούς & παθογόνους μικροοργανισμούς,
χρησιμοποιήστε ένα απολυμαντικό με αποδεδειγμένη
αποτελεσματικότητα έναντι των ιών.

4. Ξεπλύνετε
Ξεπλύνετε τις επιφάνειες
με καθαρό νερό

5. Στεγνώστε
Σκουπίστε την επιφάνεια
με ένα στεγνό πανί μίας
χρήσης ή αφήστε να
στεγνώσει στον αέρα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Συχνό πλύσιμο των χεριών
Πλύνετε σχολαστικά τα χέρια και τα εκτεθειμένα μέρη με σαπούνι χεριών για τουλάχιστον
20 δευτερόλεπτα.

Απολυμαίνετε τα χέρια σας
Χρησιμοποιήστε αλκοολούχο διάλυμα χωρίς ξέπλυμα για την απολύμανση των χεριών.

Καλύψτε το στόμα και τη μύτη σας
Εάν θέλετε να βήξετε ή να φτερνιστείτε, καλύψτε το στόμα ή μύτη σας με ένα χαρτί ή με τον
αγκώνα σας.

Αποφεύγετε στενές επαφές και χειραψίες
Να αποφεύγετε στενές επαφές & χειραψίες με οποιονδήποτε εμφανίζει συμπτώματα
αναπνευστικής νόσου.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ
i.

v.

1. Βρέξτε τα
χέρια σας καλά
με νερό.

4. Ξεβγάλετε τα χέρια
σας πολύ καλά με νερό
για περίπου 10’’.

2. Πιέστε τη σαπουνοθήκη για
την απαιτούμενη ποσότητα
κρεμοσάπουνου vadelia®.

5. Στεγνώστε τα χέρια σας με
καθαρή πετσέτα ή με χαρτί μίας
χρήσης και κλείστε τη βρύση
αποφεύγοντας την άμεση επαφή.

iii.

ii.

vi.

iv.

vii.

3. Για περίπου 20’’ τρίψτε και πλύνετε καλά με
περιστροφικές κινήσεις τις παλάμες, τα δάχτυλά
σας εσωτερικά και εξωτερικά των χεριών.

6. Εφαρμόστε το προϊόν septoforte®
στα χέρια σας και τρίψτε για 30’’.
Στεγνώστε στον αέρα, δε χρειάζεται
ξέπλυμα με νερό.

