
Úroveň zničiteľnosti mikróbov 
dezinfekčnými prostriedkami sa určuje 
podľa systému Spauldingovej klasifikácie. 

Vo všeobecnosti platí: 
     Obalené vírusy sú ľahšie zničiteľné. 

Patria k nim chrípka, koronavírus a hepatitída. 

      Neobalené vírusy sú podstatne ťažšie zničiteľné.  
Patria k nim norovírus, rotavírus.

Systém Spauldingovej klasifikácie

Mikróby sú v našom prostredí všadeprítomné a ľahko sa šíria kontaktom  
s inými ľuďmi, povrchmi a vdýchnutím alebo požitím.
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1 FAKTY

2 PREVENCIA INFEKCIE

Umývanie rúk  
Umývajte si ruky často a 
najmenej po dobu 20 sekúnd 
– vyveste plagátiky, ktorými 
to budete pripomínať.

Dezinfekcia rúk 
Na zjednodušenie dezinfekcie 
pripravte stanice na 
dezinfekciu rúk. 

Zakrývanie úst a nosa 
Pri kašli alebo kýchaní.

Vyhýbanie sa blízkemu 
kontaktu 
Podporujte dodržiavanie 
bezpečného odstupu.

Pravidelne informujte 
o zásadách správania sa pri 
ochorení, o etikete osobnej 
hygieny a správnych  
postupoch na kontrolu 
infekcie.

Poučte zamestnancov 
a zdôraznite, aké dôležité  
je zostať doma,  
ak sú chorí.

Pri vypuknutí nákazy, napr. 
počas chrípkového obdobia, 
sa dôsledne riaďte miestnymi 
resp. regionálnymi nariadeniami: 
dodržiavajte plán, ktorý 
umožňuje zaistiť kontinuitu 
podnikania.

PODPORTE  
DOBRÉ NÁVYKY

PRERUŠTE 
KONTAMINAČNÝ  

CYKLUS

VZDELÁVANIE

Zamedzte šíreniu 
choroboplodných 
zárodkov!

Používajte dezinfekčné 
prostriedky  
Na štítku skontrolujte normu 
STN EN a postupujte podľa 
uvedených pokynov.

Venujte zvýšenú pozornosť 
povrchom častého dotyku

Čistite a dezinfikujte 
Zabráňte krížovej 
kontaminácii pomôcok  
ako napríklad mopov.

Spóry

Mykobaktérie

Neobalené vírusy

Huby

Baktérie

Obalené vírusy

OPATRENIA, KTORÉ POMÁHAJÚ PRI PREVENCII  
PROTI NOVÉMU KORONAVÍRUSU (SARS-COV-2)

Bezpečný. Jednoduchý. Účinný.

Každá skúsenosť sa počíta.™



DEZINFIKUJTE S P&G PROFESSIONAL

Naše produkty sa osvedčili pri ničení baktérií, ktoré sa vo všeobecnosti  
považujú za ťažšie zničiteľné ako obalené vírusy.

Dezinfekčný odmasťovací sprej 750 ml 
(EAN: 4015600664961) 

• Ničí 99,99 % baktérií 
  (STN EN 1276 a STN EN 13697+A1,  

doba kontaktu: 2 minúty)
• Dezinfekcia a odmasťovanie 2v1
• Neparfumovaný, bez chlóru
• Sprej na priame použitie
• Nekorozívne zloženie
• Bezpečný pri kontakte s potravinami

HACCP

HACCP

Ostatné produkty značky P&G Professional sú všestranne 
využiteľné pri zabezpečovaní všeobecnej osvedčenej hygienickej 

praxe v súlade s protokolmi HACCP

Dezinfekčný čistič na rôzne povrchy a sklo 750 ml 
(EAN: 5410076888313)

• Ničí 99,99 % baktérií 
  (STN EN 1276 a STN EN 13697+A1,  

doba kontaktu: 3 minúty)
• Dezinfekcia, čistota a lesk 3v1
• Účinný aj na nehrdzavejúcu oceľ a sklo
• Účinne odstraňuje škvrny a odtlačky prstov
• Nezanecháva šmuhy
• Sprej na priame použitie
• Nekorozívne zloženie

UPRATOVANIE

Vo zvyškových nečistotách sa môžu nachádzať choroboplodné zárodky

ČISTENIE... predstavuje odstraňovanie nečistôt z povrchov.

DEZINFEKCIA... znamená ničenie/redukciu mikróbov, ktoré môžu byť príčinou chorôb, 
zápachu, kazenia potravín.

• Dôkladným čistením odstránite nečistoty, v ktorých sa nachádzajú a množia mikróby.

• Dôkladné čistenie umožňuje účinnejšie pôsobenie dezinfekčných prostriedkov.

Potrebné 
je čistiť A 

dezinfikovať!

KUCHYŇA

Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o výrobku. 

Ariel Formula Pro+ dezinfekčný prací prášok 13kg
(EAN:04015400866572) 

•  Zabíja obalené vírusy
 (EN14476 – 20 min., 7g/L, 60°C) ako koronavírus, CMV, H1N1, HIV-1
•  Zabíja neobalené vírusy
 (EN14476, 20 min., 7g/L, 60°C) ako adenovírus, rotavírus  
 a norovírus. 
•  Zabíja baktérie
 (EN1276 – 2g/L, 40°C; EN16616 – 4g/L, 60°C)
• Vynikajúca schopnosť odstranovať škvrny, čistiť hĺbkovo, vytvoriť  
 dokonalú belosť, sviežosť a efektívnosť aj na nízkej teplote

PRANIE

Bezpečný. Jednoduchý. Účinný.

Každá skúsenosť sa počíta.™


