
Coronavirüs ile
Mücadelede
Güvenli Bina
Programı

 



Çalışma alanınız,
virüslere ve salgınlara karşı
hazırlıklı mı?

Çalışanlarınız ve müşterileriniz Coronavirüs ile
karşı karşıya kalma durumlarında, güvenli bir çalışma ortamının 
sağlanmasına ihtiyaç duyarlar.
Temizlik ve dezenfeksiyon, enfeksiyonun önlenmesi ve
salgın kontrolü için temel yapı taşlarıdır.
Temizlenen ve dezenfekte edilen tüm alanlarda, yalnızca önerilen ürünler 
kullanılarak standart çalıştırma prosedürlerine dikkat edilmelidir. Çapraz 
kontaminasyonu önlemek için el hijyeni ve sık dokunan sert yüzeylere 
özellikle dikkat edilmelidir.



Diversey,
Enfeksiyonun Önlenmesi ve
Kontrolü İçin
Etkili Çözümler Sunuyor!

• Oxivir Plus & Oxivir Plus Spray 
• Soft Care Med H5
• Soft Care Sensisept H34 
• Orion Softcare Plus Pure H401
• Orion Softcare Alcoplus H500 
• TASKI Sprint Degerm E2e
• Room Care R2 - Plus

Patojenler çeşitli şekillerde yayılabilir ve bu farklı yayılma/bulaşma biçimlerini anlamak, 
personelinizin enfeksiyon kontrol uygulamalarını benimsemesine yardımcı olacaktır. 

Coronavirüsler 2 metreye kadar seyahat eden damlacıklarda solunum 
sekresyonlarında/salgılarında bulunur, yani temas ve damlacık iletimleri yoluyla 
transferler olabilir. Enfekte olmuş insanlar hapşırır veya öksürürse, mikropları havadaki 
küçük damlacıklar yoluyla yayabilirler. Bu damlacıklar yüzeylere inebilir. Burun ve boğaz 
deşarjlarıyla kirlenmiş eller ve yüzeyler hastalığın yayılmasına sebep olabilir.

Bu şekilde yayılan enfeksiyonlardan bazıları: 
• Soğuk algınlığı
• Influenza
• Coronavirüsler

Enfeksiyonlar nasıl yayılır?

Patojenlerin bulaşmasını önlemek için
ellerin ve yüzeylerin hijyenine özel dikkat gösterilmelidir.



Ofislerde 
Sık Temas Edilen Yüzeyler:

Kapı kolları

Masalar

Elektrik anahtarları

Telefonlar

Sebiller

Binalar için önemli hijyen noktaları

Ellerin hijyenik yıkanması:
Soft Care Sensisept H34
Orion Softcare Plus Pure H401 
Ellerin dezenfeksiyonu:
Soft Care Med H5
Orion Softcare Alcoplus H500

Yüzeyler:
*Oxivir Plus
*Room Care R2 Plus
*Taski Sprint Degerm E2e

Tuvaletlerde
Sık Temas Edilen Yüzeyler:

Kapı kolları

Musluklar

Sabunluklar

Tuvalet sifonlarının
tutamaçları

Duş başlıkları

Elektrik anahtarları

Tuvalet oturakları

Klozet kenarları ve
kapakları

Sık temas edilen yüzeyler;
*Oxivir Plus / Spray (Etkinlik süresi 2 dk)
*Room Care R2 Plus (Etkinlik süresi 5 dk)



Oxivir Plus ve Oxivir Plus Spray
bakterisidal, virüsidal, mantar ve
maya öldürücü özelliklerdedir.
Patojenleri önlemek ve kontrol etmek için
ideal olan, hızlı etkili, güçlü ve
geniş spektrumlu temizleyici
dezenfektanlardır.

Virüsler için
Etkinlik
Süreleri

Yüzeylerin hijyeni



Açıklama:
Sert yüzeyler ve orta risk alanları sınıfına giren zeminlerin 
temizlenmesi ve dezenfeksiyonu için konsantre 
temizleyici&dezenfektan.
Özellikleri:
• Temizleyici ve dezenfektan maddelerin çok iyi 
dengelenmiş kombinasyonu
• Mikro-organizmalara karşı etkin
Avantajları:
• Gram-pozitif ve gram-negatif bakteri ve mantar gibi 
mikro-organizmaları etkin şekilde öldürür ve yok eder.
• Aynı anda hem temizler hem de dezenfekte eder.
• Tüm sert suya dayanıklı yüzeyler için uygundur.
• Aynı zamanda halıların dezenfekte edilmesi için de 
uygundur.

Taski Sprint Degerm E2e
Temizleyici ve dezenfektan

Açıklama:
Diversey Divermite dispenseriyle birlikte kullanılmak üzere 
özel olarak formüle edilmiş, her yüzeye uygun konsantre 
temizleyici ve dezenfektan.
Özellikleri:
• Suya dayanıklı sert yüzeyleri, sık temas edilen yüzeyleri 
temizlemek ve dezenfekte etmek için formüle edilmiştir.
• Hafif alkalidir, aşındırmaz.
• Kötü koku moleküllerini yok eden ONT teknolojisine 
sahiptir.
• Hoş ve ferah bir parfüm içerir.
Avantajları:
• Yüzeyi temizler, dezenfekte eder ve hijyenik ortam sağlar.
• Suda çözünebilen kir ve yağları hızla ve yüzeye zarar 
vermeden temizler.
• Sürekli kullanımda kireç birikimini önler.
• Renk ve rakamsal kodlama uygulama hatalarını önler.

Room Care R2 - Plus
Suya dayanıklı tüm sert yüzeyler için konsantre, temizleyici dezenfektan



Ellerin hijyeni

IntelliCare: Geleceğin dispenser teknolojisi

Patentli fotoselli dispenser
Ürün görünürlüğü sağlayan geniş ekran
Siyah & beyaz renk seçenekleri

Azalan ürün miktarı uyarısı
Düşük batarya uyarısı
Akıllı El Hijyeni Yönetimi’ne entegrasyon

Su ve kimyasala karşı dayanıklı
1.3 L’lik geri dönüştürülebilir ambalajlar
Kolay temizlenir

Ayarlanabilir dozajlama
Aynı dispenser’da sıvı & köpük ürün kullanımı
Batarya ömrü kontrolü

Manual 
dispenser

Hybrid dispenser
Hem köpük hem manuel 

ürün kullanımı



Etkilidir
Bakteri, zarflı ve zarfsız virüsler (Coronavirus 
SARS-CoV-2, Norovirus, Poliovirus, Adenovirus, 
HIV, Hepatit B, Hepatit C), mikobakteri, MRSA, 
VRE (Vankomisin dirençli enterokok), CRE 
(Carbapenem dirençli enterokok), MDRAB (Çoklu 
ilaç dirençli acinetobacter) gibi patojenlere karşı 
etkinliği EN testleri ile kanıtlanmıştır.

Nemlendirir
Eller kuru ve çatlamış olduğunda, 
daha çok tahriş olmasından 
korktuğumuz için sabun veya 
dezenfektan kullanımından kaçınırız. 
Med H5, nemlendirici içeriğiyle sık 
kullanımlarda bile cildi tahriş etmez 
ve yumuşaklığını korumaya yardımcı 
olur. Trans Epidermal Water Loss Test
(TEWL) ve Repeated Open 
Application Test (ROAT) sonuçlarıyla 
cildin doğal nemlilik seviyesini 
koruduğu kanıtlanmıştır.

Boya ve parfüm içermez
Boya içermeyen formülü sayesinde 
gıda ve sağlık sektörleri dahil ihtiyaç 
duyulan her alanda kullanıma 
uygundur.

Korur
Formülasyonundaki güçlü etken 
maddeler sayesinde cildi etkili bir 
şekilde dezenfekte etmenin 
yanında, nemlendirici içeriği ile sık 
kullanıma uygundur.

Soft Care Med H5
Alkol bazlı el antiseptiği

İhtiyaç duyulan
her an, her alanda
etkin dezenfeksiyon



Dezenfekte eder
Tek adımda temizleyip dezenfekte ederek 
ayrıca bir dezenfektan ihtiyacını yok eder. 
Chlorhexidine Digluconate ve 
z2-Phenoxyethanol aktiflerinin karışımıyla 
bakteri, virüs, mantar ve mayaya karşı etkindir. 
El yıkamadan sonra antimikrobiyal koruma 
sağlamaya devam eder.

Nemlendirir ve yeniler
Ekstra nemlendiriciye ihtiyaç yoktur, 
zaman kazandırır. Cildin yenilenmesi 
için %10 nemlendirici içerik 
mevcuttur. TransEpidermal Water 
Loss Test (TEWL) ve Repeated Open 
Application Test (ROAT) sonuçlarıyla 
cildin doğal nemlilik seviyesini 
koruduğu kanıtlanmıştır.

Boyasız ve kokusuzdur
Boya içermeyen formülü 
sayesinde gıda ve sağlık sektörleri 
dahil ihtiyaç duyulan her alanda 
kullanıma uygundur.

Temizler
Güçlü yüzey aktif sistemi yağ ve kiri 
tamamen ortadan kaldırır.

Soft Care Sensisept H34
3’ü 1 arada dezenfektanlı el yıkama sıvısı



Açıklama:
Yumuşak bir el yıkama sıvısıdır. Ürün parfüm içermez, bu 
nedenle yiyecek işlenen alanlarda kullanımı da uygundur.
Özellikleri:
SoftCare Plus Pure, yumuşak bir yüzey aktif sistemi, 
mikrobiyal ajan, kıvamlaştırıcı polimer ve nemlendirici bazlıdır. 
Amfoterik, poliglukosit, non iyonik bazlı yumuşak yüzey aktif 
sistem, yağlı kirlerin kusursuz şekilde çıkarılmasını sağlar. 
İçerikteki bu maddeler cilt üzerinde yumuşak etkili 
olduğundan, sık olarak el yıkama gerektiren alanlarda 
kullanıma uygundur. Ürün iyi bir bakterisid olan klorhegzidin 
diglukonat ve 2-phenoxyethanol ile formüle edilmiştir.
Avantajları:
• Çok etkili bir mikrobiyal olan klorhegzidin diglukonate içerir.
• Eller için yumuşaktır, sık el yıkamada kullanılabilir.
• Kusursuz temizleme performansına sahiptir.
• Parfüm ve boya içermez (Gıda hazırlama alanlarında 
kullanıma uygundur.)

Orion Softcare Plus Pure H401
Dezenfektanlı el yıkama sıvısı

Açıklama:
Alcoplus, el dezenfeksiyonu için hazırlanmış alkollü, ellerin 
dezenfeksiyonu için uygun bir üründür. Ürün parfüm veya boya 
içermez. Bu nedenle gıda ile ilgili bölümlerde ve mutfakta dahi 
kullanılabilir.
Özellikleri:
• Alcoplus, izopropil alkol bazlı bir el dezenfeksiyon ürünü olup 
ayrıca cilt bakımı kimyasalları içerir. İzopropil alkol çok kuvvetli 
bir dezenfektandır; derideki kalıcı ve geçici tipteki 
mikroorganizmalara karşı son derece etkindir. Ürünün 
formülünde çok etkin bir cilt koruyucu olan lanolin vardır.
• Alcoplus parfümsüzdür; böylece mutfak, hazır gıda fabrikaları 
gibi yerlerde koku bulaşma tehlikesi olmadan kullanılabilir. 
Avantajları:
• Çok etkin bir dezenfaktan olan izopropil alkol içerir.
• Parfümsüzdür. (Gıda işleme yerlerine uygun)
• Lanolin içerir, ciltte tahrişi önler.

Orion Softcare Alcoplus H500
El dezenfektanı




