Több millió
kihagyott tanítási
nap évente
megfázás és
influenza miatt
(USA
(USA)

Előzze meg a
betegségek terjedését!

Harcoljon az
influenza ellen!

A baktériumok soha nem mennek betegszabadságra.
Az influenza, norovírus, fertőző tüdőgyulladás és a közönséges megfázás
rendkívül fertőző betegségek és különösen a téli hónapokban gyakoriak.
Készítse fel intézményét — MOST van itt az ideje a tervezésnek.
A legkönnyebben úgy védheti meg intézményét ezektől a
betegségektől, ha az alábbi jó gyakorlatokat követi:
• Támogassa a védőoltások alkalmazását
Figyelmeztesse a diákokat és az alkalmazottakat, hogy
adassák be a védőoltásokat.
• Tartsák be a kézhigiéniára vonatkozó szabályokat. A
baktériumok 80%-a a kezünkön keresztül terjed. A
mosdóhelyiségekben mindig legyen jó minőségű
szappan és adagolóberendezés, a nyilvános
helyiségekben helyezzen ki kézfertőtlenítő folyadékot vagy
törlőkendőket. A kézfertőtlenítő folyadékot kisgyermekek
csak felnőtt felügyelete mellett használhatják.

• Ismerje meg a kockázatokat. Figyelmeztesse a diákokat
és az alkalmazottakat, hogy ne egyenek és igyanak egymás
után, zsebkendőbe köhögjenek és tüsszentsenek, és
használat után dobják ki a zsebkendőjüket.
Az osztálytermeket és nyilvános helyiségeket mindig tartsa
tisztán.
• Vegyék igénybe a betegszabadságot. Biztassa a
diákokat és a munkatársakat, hogy maradjanak otthon, ha
betegek. Fékezze meg a betegségek terjedését.
• Alakítson ki egészségtudatos szemléletet az
intézményben. Szervezzen képzéseket és workshopokat a
munkatársaknak és a diákoknak.

• Végezze el a gyakran érintett felületek tisztítását és
A Diversey minden tudással és
fertőtlenítését. Fertőtlenítse a nap folyamán az
íróasztalotokat, pultokat, billentyűzeteket, kilincseket és más, termékkel rendelkezik, ami az ön
gyakran érintett felületeket olyan fertőtlenítőszerrel,
sikeréhez szükséges.
bizonyítottan hatékony az influenza A vírus ellen.

Törődünk az emberekkel, és minden
nap az ő védelmükért dolgozunk.

Használja körültekintően a biocid szereket. Használat előtt mindig olvassa el a termék címkéjét és a termékismertetőt.
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Előzzük meg a fertőzést. Győzzük le a vírusokat!
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