För ett företag eller offentlig arbetsgivare som får in en smitta i
verksamheten kan det få stora konsekvenser.
Det är viktigt att snabbt hitta smittokällan och vid behov sanera
lokaler och utrustning för att förhindra vidare smittspridning.
Vi har expertkunskap inom sanering av utrymmen och inventarier
mot patogena smittor och kan snabb hjälpa både företag och
offentlig sektor.
Våra produkter har väl dokumenterad effekt och är baserad på
gedigen svensk forskning som motverkar smittspridning av virus
och bakterier.
Under kristiden erbjuder vi kostnadsfri desinficering med
UV-strålning för vårdgivare, företag och offentliga arbetsgivare
(normal pris 2400 kr per rum)
Vi erbjuder även förebyggande städning/sanering i samband med Covid-19.

Smittsanering vid bekräftat eller misstänkt fall av smitta.
Arbetsmetod
Steg ett:
- Rengöring och desinficering:
Vi avtorkar/skrubbar alla ytor med engångsmaterial och
ytdesinfektionsmedel med särskild fokus på kontaktytor (dörrhandtag,
lysknappar, ledstänger i trapphus, bänkar/bord, WC, hissar etc.)
Vi använder ett specialmedel med desinficerande effekt för rengöring
och desinficering av alla ytor där extra höga krav på hygien ställs.
Vårt desinficeringsmedl har dokumenterad effekt mot coronavirus.
(info och produktblad skickas vid begäran)
Det är viktig att skrubba ytorna så medelet tränger sig igenom fettet på
ytor och låter inte viruset finnas kvar under lager av fett.
Man jobbar sig inifrån och utåt i lokalen/rummet så man jobbar sig
bakåt och hela vägen ut, på det sättet kontaminerar vi ingen yta vi nyligen har sanerat.

Steg två:
Applicering av desinficeringsmedel:
Vi applicerar ett unikt desinficeringsmedel som snabbt eliminerar
sjukdomsalstrande patogener med en elektronisk ULV appliceringsspruta
(ULV står för "ultra låg volym") på alla ytor samt övriga föremål som
förmodligen inte desinficerades i steg ett, t.ex. soffor och tygstolar,
gardiner,pärmar och böcker , lampskärmar etc.
Med detta desinficeringsmedl:
- Får ni ett fullgott skydd mot virus och multiresistenta bakterier.
- Fungerar både som allrengöring och som ytdesinfektion för total
avdödning av sporer, virus och multiresistenta bakterier och är
skonsammare för miljö samt att rum kan tas i bruk direkt efter sanering.
- Vi låter den behandlade ytan lufttorkas – Full effekt på 2 minuter.
Dokumenterad effekt mot coronavirus
(testresultat och produktblad skickas vid begäran)
Steg tre:
Desinficering med UV- strålning:
Saneringen förstärks med UV- desinficering för att skapa en
optimal hälsosam och säker inomhusmiljö.
(denna behandling är kostnadsfritt för vårdgivare under kristiden –
värde 2400:kr/rum)
Portabla UV-C ytdesinfektions apparaturer:
Effektiva och snabba UV-C lampor som producerar högintensitets
ultraviolett C (UV‐C)ljus. Detta UV‐C ljus har baktericid effekt som
destruerar DNA hos bakterier, virus, och andra mikroorganismer och
förhindrar celldelning och reparation av skadat DNA.
Med apparaturen kan vi snabbt:
• Dekontaminera alla ytor och all utrustning i rummet snabbt och
effektivt.

• Genererar inget avfall.
Detta är ett komplement till ordinär städning och desinfektion av ytor.

Läs gärna nedan artikel om Akademiska sjukhuset i Uppsala som sedan ett par år tillbaka använt sig
av UV-C strålning för att bekämpa virus och bakterier:
https://www.sjukhuslakaren.se/robot-som-jagar-multiresistenta-bakterier-gjorde-klinik-smittfri/
Nedan kan ni se senaste nytt om användning av ultraviolett strålning mot coronaviruset.
USA:
https://www.youtube.com/watch?v=sLJnKFveJ-g
Kina:
https://www.youtube.com/watch?v=SqytOuYfsnA
UTRUSTNING
- Engångdukar och engångsmoppar.
- Desinfektionsmedel med både rengörande och desinficerade effekt.
- Desinfektionsmedel/Appliceringsmedel.
- Elektrostatisk appliceringsspruta.
- Portabla UV-C ytdesinfektions apparaturer.
Skyddsutrustning:
- Ansiktsmask, skyddsoverall, Visir, engångshandskar.

Arbetsprocess
1- Preppa bilen med:
- Skyddsutrusning.
- Preparat.
- Redskap.
2- Inför sanering
- Gå igenom checklista inför sanering.
- Ta på skyddsutrustning.
- Påbörja sanering enligt instruktioner för vald arbetsmetod.
3 - Under sanering

- Utför sanering utefter vald arbetsmetod.
- Säkerställ att du inte kontaminerar ytor du nyligen har desinficerat.
- Skapa en plats där du kan ställa all utrustning som används under
arbetet så de ej kontaminerar nyligen desinficerade ytor.
- Jobba dig inifrån och utåt så du hela tiden arbetar bakåt mot utgång.
- Sanera hela vägen ut tills att utgång är stängd.
4 - Efter sanering
- Rengör all saneringsutrustning.
- Ta av skyddsutrustning och stoppa i förslutningsbara avfallspåsar.
- Hantera avfall från sanering som brännbart och åk direkt och släng
avfallspåsar så det ej blir liggande i bilen.

KVALITET KOSTAR INTE PENGAR, DET ÄR BRISTANDE KVALITET SOM ÄR OERHÖRT DYRT!
Med hög kvalité och konkurrenskraftiga priser lever vi varje dag upp till den devisen.
Vänd er därför med förtroende till oss och vi ska göra allt för att ni ska få bättre arbetsmiljö.

Adress: Box 6060
162 06 VÄLLINGBY

www.ehgsweden.se
Tel: 08- 83 20 30

