Domuz Gribi

Bilmeniz Gerekenler
\

Domuz gribi ile ilgili insan vakaları medyanın geniş ilgisini çekmiştir.

\

Dünya sağlık örgütü, uluslararası endişeye yol açan acil durum ilan etti
ve CDC (Amerika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi) bu hastalığın
yolaçtığı ilk ölümü bildirmiştir.

\

Ecolab, müşterilerine temizlik, sanitasyon, gıda güvenliği ve enfeksiyon
önleme ihtiyaçları konusunda yardımcı olmaya devam edecektir.

\

Ecolab, proaktif bir yaklaşımla kullanılacak ürünlerin üretimini arttırarak
talebi karşılamak için hazırlanmıştır.

Tavsiye Edilen Ürün Listesi
\

Dezenfeksiyon
Oasis Pro 20
Sirafan
Mikro-Quat
Oasis Pro 64

\

Sıvı sabun
Manipur

\

El antiseptikleri
Skinman Soft
Spitaderm

Tavsiye Edilen Aksiyon Planı
Müşteri Tipine Göre
Yemek Hizmeti

\

\

\

Ticari işletmeler
Konaklama
Huzurevleri
El Sabunları: Çalışanların el yıkama sıklıklarını arttırmaları desteklenmelidir.
Gıda işinde çalışanlar ellerini
\ Bütün çalışanların el yıkama prosedürleri ve ne zaman ellerini yıkamaları gerektiği konusunda
her 10 dakikada bir
eğitim almaları sağlanmalıdır.
yıkamalıdır.
El Antiseptikleri: Çalışan ve misafirler için el antiseptikleri bulundurulmalıdır.
Ziyaretçiler için:
\ Genel alanlar:
\ Housekeeping/Genel alanlar: \ Koridorlar
 Giriş veya bekleme alanı
 Girişler
 Otel lobisi
\ Hemşire odaları
 Cafe/Açık Büfe
 Koridorlar
 Koridorlar
 Tuvaletlerin yakınında
 Kafeterya/Cafe
 Alışveriş alanı
\ Hasta odaları




\

\



Çalışanlar için:

Restoran

El yıkama alanları
Servis istasyonları
Kasiyer Bölgeleri

Dezenfektanlar: Ziyaretçiler ve çalışanlar tarafından sıkça temas edilen alanlara odaklanın.
Masalar ve sandalyeler her \ Tuvaletler günde 3 kere
\ Bütün sert yüzeyler günlük \ Bütün sert yüzeyler günlük
misafir sonrası
veya yüksek trafiğe bağlı
veya yüksek trafiğe bağlı
\ Bütün sert yüzeyler Günlük veya
olarak
olarak
yüksek trafiğe bağlı olarak
Bütün sert yüzeyler günlük
 Ön büro ve resepsiyon
 Tuvaletler: Klozetler, musluklar,
 Havaalanı check-in şalterleri
veya yüksek trafiğe bağlı
 Tuvaletler: Klozetler, kağıt
kağıt havlu dispenserleri,
 Asansörler, korkuluklar
olarak:
havlu dispenserleri, sifonlar,
sifonlar




Menüler
Kapı tokmakları
Yüksek tabure ve bar
sandalyeleri




Masalar, sandalyeler, telefonlar
Telefon ve klavyeler




musluklar
Asansörler
Sık temas edilen noktalar:
ışık düğmeleri, masalar,
telefonlar, alarm saatleri





Asansörler, korkuluklar
Kapı tokmakları
Işık düğmeleri

