
Vážený zákazníku, 
 
COVID 19 je infekční onemocnění způsobené nově objeveným koronavirem, o kterém 
toho stále mnoho nevíme. 
Jeho přenos kontaktem s povrchy, vodou, potravinami a vzduchem v současnosti není 
hlavním způsobem nákazy. 
 
Protože ale koronaviry patří do čeledi obalených virů, všeobecně považovaných za 
náchylnější k působení dezinfekcí než neobalené viry, můžeme k nim zaujmout 
funkční technický přístup. 
 
Naši odborníci v oblasti zdraví a maximální čistoty, kteří mají zkušenosti s vyvíjením 
protokolů pro ta nejcitlivější prostředí, popsali vhodné provozní postupy pro 
dekontaminaci prostředí a současného zajištění ochrany našich zaměstnanců. Tyto 
protokoly jsou založené na nejnovějších doporučeních Rady pro veřejné zdraví z 18. 
února 2020. 
 
Naše aktivní jednotka se schází každý den, aby přizpůsobila naše zásahy a činnosti, 
díky čemuž vám garantuje zásah přizpůsobený na míru. 
 
Náš cíl: zajistit zdravé prostředí pro vaše zaměstnance, ochránit pracovníky a 
překonat společně tuto pandemii. 
 
Zajišťujeme dezinfekci administrativních a obchodních prostor, výrobních prostor, 
hotelů a restaurací a dopravních prostředků, kterou zajišťuje náš vlastní tým.  
Pokud budete potřebovat naši pomoc ve vašich provozovnách a prostorech, rádi 
vás podpoříme.   
 
 
 
  
 
 
 



Místa, která je třeba dezinfikovat: 
 

 Administrativní a jiné prostory, 
 Chodby, 
 Restaurace, 
 Jednací a konferenční sály,  
 WC a sprchy, 
 Šatny, 
 Výtahy a vnitřní prostory výtahů, 
 Odpočinkové zóny pro pracovníky, 
 Veřejné vchody a prostory recepcí, 
 U dveřních klik a všech kontaktních míst bude postup aplikován samostatně. 

   
Věci, kterým je třeba věnovat pozornost: 
 
• Tuto službu je třeba provádět, pokud možno, 24 hodin po odchodu poslední osoby. 
Není-li to možné, ponechejte prostor bez přítomností lidí po dobu alespoň 3 hodin. 
 

 Velmi pravidelně nebo vždy před zahájením úklidu v další místnosti si 
dezinfikujte ruce hydroalkoholovým gelem. 

 Při každé výměně rukavic dodržujte hygienu rukou.  
 
Velmi rádi vám tuto službu poskytneme a podpoříme restart vašeho podnikání, v 
případě dotazu/požadavku prosím neváhejte kontaktovat Jaroslava Hrábka. 
 
 
 

PANDEMIE COVID 19 

Denně vysíláme naše provozní týmy, abychom zajistili 
kontinuitu služeb pro všechny naše zákazníky. 
 
Úklidové a dezinfekční metody využívané za tímto 
účelem byly navrženy a prokázány našimi odborníky z 
oddělení zdraví a maximální čistoty, a to za striktního 
dodržení doporučení francouzské Rady pro veřejné 
zdraví ze dne 18. února 2020 za účelem eliminace 
prostředků kontaminace. 

Spojme své síly a překonejme tuto pandemii 

Klíčový partner pro hygienu 


