
ZORGVULDIGE REINIGING VAN UW ICT APPARATUUR
Bij Visschedijk kunt u uw ICT voorzieningen laten reinigen, zoals uw computers en serverruimtes/ 
datacenters (ESD). Het reinigen van uw ICT voorzieningen levert vele voordelen op. Zo zorgen schone 
werkplekken voor het verlagen van het ziekteverzuim en is het reinigen van ICT apparatuur goedkoper en 
milieuvriendelijker dan vervangen. Voor meer informatie of een vrijblijvende demonstratie met hygiëne-
meting kunt u contact opnemen met uw contactpersoon van Visschedijk of via support@visschedijk.nl. 

COMPUTERREINIGING

Uit onderzoek blijkt dat maar 
liefst 25% van de werkplekken in 
ons land ondermaats scoren op 
het gebied van gezondheid. Op 

een gemiddeld toetsenbord zitten 
400 keer zoveel bacteriën als op 
een toiletbril. Ook telefoons en 
computermuizen zijn bronnen 
van bacteriën. Al die bacteriën 
zorgen voor verspreiding van 

virussen. Met de inslag van veel 
organisaties naar Het Nieuwe 

werken waarbij meerdere mensen 
op dezelfde werkplek zitten zorgt 
dit voor een snellere overdracht 

van virussen. Bovenstaande diep-
tereiniging wordt uitgevoerd op 

basis van NEN 3140.

REINIGING SERVERRUIMTES/ DATACENTERS

Het reinigen van de serverruimtes of datacenter 
vraagt om zorgvuldigheid. Het voorkomen van ESD- 
schade aan elektronica is één van de belangrijkste 
aandachtspunten bij het reinigen van datacenters. 
ESD is de afkorting voor Electro Static Discharge. 
In het Nederlands betekent dit een elektrostati-

sche ontlading. Een ESD is een miniatuur vonkje dat 
ontstaat als een met statische elektriciteit opgeladen 
mens een geleider aanraakt. Dit gebeurd bijvoorbeeld 

wanneer u een wollen trui aantrekt. Voor mensen is 
dit ongevaarlijk, maar voor elektronica kan dit heel 

schadelijk zijn. Zo’n ESD kan elektrische onderdelen 
die aanwezig zijn op o.a. printplaten beschadigen 
zonder dat we het merken. De medewerkers zijn 

ESD-gecertificeerd en werken uitsluitend volgens de 
ESD-normen. Alle medewerkers volgens regelmatig 
een ESD-training, dragen antistatische kleding en 

zijn voorzien van ESD materiaal en middelen.
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