Ενημέρωση Συνεργατών
Μέτρα Πρόληψης και Προστασίας Covid-19
Ανάλυση
Μέτρων στον
Χώρο μας

Διαχείριση
Πιθανού
Κρούσματος

Πιστοποιήσεις
.

Παραμένουμε πιστοί στις αξίες μας με
σεβασμό στους πελάτες μας, στο προϊόν
μας και στους εργαζομένους μας.

Δημιουργούμε ένα ασφαλές πλαίσιο λειτουργίας,
θωρακίζοντας την εταιρία μας και τους συνεργάτες
μας από τις επιπτώσεις της πανδημίας, διατηρώντας
παράλληλα την άριστη ποιότητα των υπηρεσιών μας.

Απολύμανση
και Υγιεινή

Τακτικός
Δειγματοληπτικός
Έλεγχος

Διαχωρισμός
Ζωνών Εργασίας

Ελαχιστοποίηση
Ανθρώπινης Επαφής

• Συνεχής απολύμανση επιφανειών

Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο

Θέσπιση ξεχωριστών ζωνών

Αυτοματοποιημένοι μέθοδοι μεταφοράς

• Διαμόρφωση σταθμών απολύμανσης

Κρήτης. Συνεχής δειγματοληψία

εργασίας. Διαχωρισμός ζώνης

λινών, εντός των εγκαταστάσεων.

• Αντισηπτικά σε εισόδους εργασίας

σε επιφάνειες και δεξαμενές

ακάθαρτου ιματισμού έτσι ώστε

Μεταφορά καθαρού ιματισμού με

• Παροχή μασκών και γαντιών

νερού για έλεγχο μικροβίων.

να μην επικοινωνεί με τη ζώνη

ιμάντες και σωλήνες κενού αέρος και

διακίνησης καθαρού ιματισμού.

αυτόματη τροφοδοσία μηχανημάτων.

μίας χρήσης

Μέτρα Προστασίας Προσωπικού
Θερμομέτρηση
Καθημερινή

καταγραφή

Εκπαίδευση
Προσωπικού

θερμομέτρησης κατά
την είσοδο των
εργαζομένων.

Αναλώσιμα
προστασίας

Διατήρηση αποστάσεων ασφαλείας,

Συνεχής ενημέρωση του

μεταξύ εργαζομένων.

προσωπικού για τις
απαραίτητες ενέργειες για τη
διατήρηση προσωπικής

Παροχή σε όλο το

υγιεινής εντός και εκτός της

προσωπικό της

επιχείρησης, αλλά και για την

εταιρείας, μάσκες,
γάντια και
στολές εργασίας

Σταθμοί τακτικής απολύμανσης

στις θέσεις εργασίας.

προστασία του ιματισμού.

Πρωτόκολλο πιθανού
Κρούσματος
Σε περίπτωση κρούσματος ή
εκδήλωσης συμπτωμάτων,
απομακρύνουμε άμεσα τον φορέα
από την εργασία και ενημερώνουμε
τον υγειονομικό υπεύθυνο.
Ιχνηλάτηση επαφών προσωπικού
Ενθαρρύνουμε την διαμονή στο
σπίτι και την ιατρική συμβουλή. Η
επιστροφή στην εργασία θα γίνεται
κατόπιν ιατρικών εξετάσεων.

Δίκτυο Logistics
Παραλαβή και Διαλογή Ιματισμού

1. Δίκτυο Logistics
Απολύμανση:

2. Παραλαβή από τον Πελάτη
Λήψη Μέτρων Ατομικής
Προστασίας για τους οδηγούς.

•

Φορτηγών

•

Καροτσιών Διανομής

3. Παραλαβή στην IDEAL
Επάρκεια χώρου διαλογής για αποτροπή διασταύρωσης λινών
διαφορετικών πελατών.
Διαχωρισμός χώρου παραλαβών (ξεχωριστοί χώροι υγιεινής και

Συλλογή ιματισμού ανά είδος σε

διαλειμμάτων) για αποφυγή διασταύρωσης με καθαρό ιματισμό.

κλειστές σακούλες μιας χρήσης.

Η τροφοδοσία για πλύση πραγματοποιείται ανά
πελάτη και ανά είδος.

Πλύση και Απολύμανση
Διατηρούμε στενή συνεργασία με την πρωτοπόρο εταιρία του κλάδου
Christeyns, για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος.
Οι θερμοκρασίες (70ο ) και διακυμάνσεις στο pH (12-5 βαθμοί), αλλά και η μηχανική δράση
των πλυντηρίων τύπου τούνελ που χρησιμοποιούμε στην IDEAL, εγγυούνται την σωστή
απολύμανση.
Παρακολουθούμε όλα τα στάδια πλύσης με αυτόματες μεθόδους και συλλέγουμε στατιστικά
στοιχεία για παραμέτρους όπως:
• Θερμοκρασία Πλύσης
• Δοσολογία και Τύπο Απορρυπαντικού
• Ροή Νερού και Διακύμανση pH

Απορρυπαντικά
• Χρησιμοποιούμε απορρυπαντικά πιστοποιημένα από τον ΕΟΦ και Ευρωπαϊκούς φορείς.
• Ακολουθούν όλα Ευρωπαϊκά Πρωτόκολλα Τεκμηρίωσης Απολυμαντικής Δράσης (ΕΝ1650, ΕΝ14476, ΕΝ1276 + Α1, ΕΝ13697).
• Χρήση απολυμαντικού παράγοντα με βάση το Υπεροξικό Οξύ.
• Αυτόματοι δοσομετρητές με τακτικούς δειγματοληπτικούς ελέγχους.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην
σελίδα μας: https://idealsa.gr/covid19/

Στέγνωμα - Σιδέρωμα
Η διαδικασία του στεγνώματος στους 100ο αλλά και του σιδερώματος στους 180ο
λειτουργούν σαν επιπλέον ασπίδες προστασίας.
Η τροφοδοσία γίνεται με αυτόματα μέσα (ιμάντες μεταφοράς, σωλήνες κενού αέρος),
ενώ για την χειροκίνητη μεταφορά το προσωπικό τηρεί αυστηρά μέτρα προστασίας
(ποδιές, μάσκες, γάντια) και ακολουθεί τακτική απολύμανση.

Συσκευασία - Παράδοση
Τα καθαρά λινά συσκευάζονται σε ειδικές σακούλες
ανά είδος και σε μικρές ποσότητες, διασφαλίζοντας
έτσι την υγιεινή κατά την παράδοση και την ευκολία
διαχείρισης από την λινοθήκη σας.
Η προσωρινή αποθήκευση στους χώρους μας μέχρι
την παράδοση γίνεται σε απολυμασμένα καρότσια και
σε διακριτό χώρο μόνο με καθαρό ιματισμό.

Ενημέρωση για Κρούσμα
Διαχείριση Κινδύνου

Ανακοίνωση Κρούσματος

Κρούσμα σε Ξενοδοχείο

Εσωτερικό Κρούσμα

1. Παραλαβή Ιματισμού

1. Ιχνηλάτηση Κρούσματος

• Αυξημένα Μέτρα Ατομικής Προστασίας για τον οδηγό.

• Άμεση απομάκρυνση από την εργασία.

• Συλλογή ιματισμού σε ξεχωριστές κλειστές σακούλες

• Ενημέρωση Προσωπικού και Γιατρού

μιας χρήσης.

Εργασίας.

• Μεταφορά σε χωριστά καρότσια διαλογής.

• Εντοπισμός επαφών και απομάκρυνση από

• Άμεση απολύμανση φορτηγού και καροτσιών.

εργασία προσωπικού με πιθανή μόλυνση.

2. Επόμενα Βήματα

2. Διαλογή στον χώρο μας
• Απομόνωση λινών σε ξεχωριστό χώρο.

• Σχολαστική απολύμανση του χώρου.

• Πλύσιμο σε ξεχωριστό μηχάνημα χωρίς επαφή με άλλο

• Επιστροφή στην εργασία γίνεται με

ιματισμό.
•

προσκόμιση απαραίτητων ιατρικών

Πρόγραμμα ειδικής πλύσης με αυξημένη θερμοκρασία, δόση

εξετάσεων.

απορρυπαντικού και χρόνου πλύσης.

Επιτυχής Διαχείριση Κινδύνου
Η υγιεινή όλων μας παραμένει η προτεραιότητά μας.
Συνεχίζουμε να ακολουθούμε πιστά όλα τα πρωτόκολλα
ελέγχου και πρόληψης.

H εταιρία μας έχει πιστοποιηθεί με ISO 9001 για την άρτια και
οργανωμένη λειτουργία της και για τον σεβασμό προς το
περιβάλλον με ISO 14001 από την QS Zurich AG, συμβάλλοντας
έτσι στην επιτυχία των μέτρων που έχουμε λάβει.

Συνεργασία συνεχούς βάσης με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και την
«Μονάδα Μικροβιολογίας Τροφίμων, Υδάτων και Περιβάλλοντος
του Τμήματος Ιατρικής».
Αναγνώριση πιθανών σημείων μόλυνσης και πραγματοποίηση

Πιστοποιήσεις

τακτικών ελέγχων σε επιφάνειες και δεξαμενές νερού, με σκοπό την

Για μία ακόμη φορά τρέχουμε

αποτελεσματική εφαρμογή και λειτουργία του συστήματος

μπροστά από τις εξελίξεις

προληπτικής υγιεινής.

δημιουργώντας ένα πλαίσιο
ασφαλούς λειτουργίας ικανό να
προστατεύσει την εταιρία μας
και τους συνεργάτες μας.

Πρωτοπορούμε και συνεργαζόμαστε με την TUV HELLAS , TUV

TUV HELLAS
TUV NORD

NORD για την ολοκληρωμένη τεκμηρίωση και παρακολούθηση
του πλαισίου ασφαλούς λειτουργίας που έχουμε θεσπίσει.

Ενημέρωση Συνεργατών
Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειαστείτε, εκτιμούμε την συνεχή
επικοινωνία μαζί σας και θα χαρούμε να αναλύσουμε περεταίρω την θέση μας αλλά και να
ακούσουμε τις απόψεις σας.

