DESINFECTIE

DESINFECTIE VOOR
VIRUSVRIJE LOCATIES

Visschedijk levert een snelle, professionele en wettelijk conforme desinfectiedienst voor uw bedrijfsruimte.
De gekwalificeerde servicemedewerkers zijn uitgerust met de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen en
gespecialiseerde desinfectieapparatuur om veilig en effectief te werken.
Wij bieden een uitgebreide en unieke desinfectie- en reinigingsdienst. Desinfectie kan ingezet worden om uw
locatie te ontsmetten en te reinigen van bacteriën en virussen zoals corona. Onze desinfectiediensten omvatten het
desinfecteren van contactpunten, oppervlaktes, apparatuur en vloeren. Voor meer informatie en/of offerteaanvragen
kunt u contact opnemen met uw contactpersoon van Visschedijk of via support@visschedijk.nl.
GESPECIALISEERDE DESINFECTIE
Onze professionele desinfectiedienst is onder andere geschikt
voor horecabedrijven, kantoren,
voedingsmiddelenproducenten,
scholen, winkels, sportlocaties,
bioscopen en theaters. Wij komen
bij u op locatie om de desinfectie
uit te voeren. Hiermee beschermt
u uw medewerkers en klanten
tegen bacteriële- en virale infecties en zorgt u voor een veilige en
gezonde werkomgeving.
UITVOERING DESINFECTIE
Voordat we overgaan tot desinfectie wordt het te desinfecteren
gebouw of ruimte onderzocht op
mogelijke risico’s, de risicoanalyse.
Hierna ontvangt u een inspectieformulier met voorbereidingen die
u van te voren dient te treffen. Onze
servicemedewerkers zullen tijdens
de desinfectie ervoor zorgdragen
dat de benodigde voorzorgsmaatregelen worden gehandhaafd.

INHOUD DESINFECTIE
Onze servicemedewerkers volgen zorgvuldig de voorgeschreven veiligheidsmaatregelen;
uw veiligheid en hun veiligheid
staan bij ons hoog in het vaandel.
Tijdens de desinfectie wordt een
desinfectiemiddel aangebracht
- in de vorm van een nevel - op
oppervlakten en muren van de te
behandelen ruimtes. De desinfectiebehandeling is voedselveilig,
niet corrosief, niet vlekkend en
veilig te gebruiken op ondergronden, zoals zachte metalen en
kunststoffen. We desinfecteren
de ruimte(s) met behulp van een
vernevelaar. Hierna reinigen we de
veelvoorkomende aanraakpunten
zoals deurgrepen, stopcontacten
en het handmatig desinfecteren
van computerapparatuur, schermen en toetsenborden.
Door gebruik te maken van de
professionele desinfectiedienst
zorgt u ervoor dat potentieel
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schadelijke en gevaarlijke bacteriën en/of virussen zoals het coronavirus, op een veilige, discrete
en wettelijk conforme manier
worden aangepakt.

VOORDELEN DESINFECTIE
• Landelijke dekking waardoor er altijd een desinfectiespecialist bij u in de
regio werkzaam is;
• Desinfectie gericht op
bacteriën, virussen en
schimmels;
• Oppervlaktenreiniging gecombineerd met verneveling is de meest effectieve
manier om een gebied snel
en veilig te desinfecteren;
• Complete service waardoor
u na de behandeling weer
veilig aan het werk kan.

