Program pentru siguranța în școli
Actualizări privind COVID-19 și
SARS-CoV-2 (noul coronavirus)

Școli sigure, oameni sănătoși
În prezent, necesitatea de a crea un mediu sigur și igienic pentru cadrele didactice și elevi este mai importantă ca
niciodată.
Curățenia și igienizarea reprezintă bazele prevenirii infecțiilor și a combaterii epidemiilor. Țineți cont de procedurile
standard de operare și folosiți numai produsele recomandate în toate spațiile pe care le curățați și igienizați.
Trebuie acordată o atenție deosebită igienei mâinilor și suprafețelor dure atinse frecvent pentru evitarea contaminării
încrucișate.
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Despre prevenirea epidemiilor
Apariția unei boli sau a unei epidemii este dificil de prevăzut, în
special atunci când se adună un număr mare de oameni care stau
foarte aproape unii de alții. Cel mai important lucru este să fim
pregătiți.

Cum se transmit infecțiile?

Măsurile de precauție și asigurarea resurselor adecvate pentru
gestionarea unei reacții rapide pot face diferența dintre câteva
cazuri izolate și o epidemie în formă avansată. Epidemiile sunt
mai dificil de gestionat și afectează negativ afacerile. De aceea,
prevenirea este mai bună decât tratarea.

Coronavirusurile se regăsesc în secrețiile respiratorii, sub formă de
stropi care pot ajunge până la o distanță de 2 metri, prin urmare
transferul are loc prin contact și contaminare cu picături.

Ce este o infecție?
Infecțiile sunt cauzate de agenți patogeni („microbi”), cum ar fi
bacteriile, virusurile, levurile și fungii care ne pătrund în organism.
Poate dura o perioadă până când microbii se multiplică suficient de
mult pentru a declanșa simptomele unei boli, de aceea o persoană
infectată poate răspândi o boală fără să știe acest lucru. Însă,
în cazul majorității bolilor infecțioase, transmiterea de la om la
om apare cel mai frecvent atunci când persoana infectată este
simptomatică.
Cazurile de transmitere pot escalada rapid sub forma unor epidemii
de amploare, acestea fiind deseori dificil de gestionat și având
efecte devastatoare atât asupra sănătății, cât și a afacerilor.
Angajatorii sunt cei care răspund de asigurarea unei mediu de
lucru sigur pentru personal, elevi și vizitatori, inclusiv furnizarea de
proceduri adecvate de combatere a infecțiilor.
Puteți însă să luați măsuri de protecție pentru reducerea riscului
de izbucnire a unei epidemii și să vă îmbunătăți capacitatea de
gestionare a unei epidemii, atunci când aceasta apare.

Agenții patogeni se pot răspândi în diferite moduri. Înțelegerea
acestor moduri de transmitere va ajuta personalul să adopte bune
practici de combatere a infecțiilor.

Dacă persoanele infectate strănută sau tușesc, acestea pot
răspândi germeni prin intermediul stropilor minusculi din aer. Acești
stropi pot ajunge pe suprafețe. Mâinile și suprafețele contaminate
cu secreții nazale și faringiene pot fi vectori de răspândire a bolii.
Printre bolile care se transmit în acest mod se enumeră:
• Viroza respiratorie
• Gripa
• Coronavirusurile
Obiectele, persoanele sau alimentele contaminate:
Contaminarea încrucișată transmite agenții patogeni dintr-un loc
contaminat în altul. Dacă o persoană nu se simte bine, ar putea
fi purtătoare de virusuri, bacterii sau paraziți. Pe de altă parte, nu
este neapărat necesar ca o persoană să pară bolnavă atunci când
este purtătoare de agenți patogeni. Pentru a preveni transmiterea
agenților patogeni, trebuie să acordăm o atenție deosebită igienei
mâinilor și a suprafețelor.
Puncte de contact cheie pentru școli:
• Echipamentele sportive
• Copiatoarele/Imprimantele
• Pupitrele și blaturile de mese
• Mânerele de ușă/Întrerupătoarele
• Băncile cu suprafață dure/Scaunele
• Tastaturile/Mouse
• Exteriorul dulapurilor
• Ascuțitoarele
• Balustradele
• Telefoanele
• Chiuvetele/Manetele de tragere a apei
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Cum se poate preveni răspândirea unui virus în timpul unei epidemii
Curățarea suprafețelor atinse frecvent în vederea
reducerii riscurilor
Curățarea și dezinfectarea reduc riscul de izbucnire a unei epidemii. Curățați toate zonele în mod frecvent
conform procedurii standard de operare. În caz de epidemie, evaluați unitatea și suprafețele și curățați cu o
frecvență între o oră și patru ore.
1. Mențineți o bună igienă a mâinilor
2. Folosiți un dezinfectant pentru dezinfecția țintită a suprafețelor atinse frecvent
3. Luați imediat măsurile aferente scurgerilor de sânge sau de alte fluide corporale

Zonele cu grad ridicat de risc
Zonele cu risc ridicat de infectare necesită curățare periodică în vederea protecției împotriva răspândirii
agenților patogeni. Anumite condiții facilitează răspândirea agenților patogeni de la o persoană la alta. Printre
acestea se numără zonele cu trafic intens, zonele cu nivel ridicat de deșeuri biologice sau zonele cu grad scăzut
de igienă.

Cum pot fi controlate infecțiile?

Situații speciale

Infecțiile pot fi prevenite sau controlate prin reducerea
posibilităților de transmitere. Acest lucru se realizează prin
adoptarea de practici elementare pentru controlul infecțiilor.

Pansarea plăgilor: Plăgile deschise oferă o oportunitate de
pătrundere a agenților patogeni în organism. Tăieturile, arsurile,
pustulele sau orice alte forme de plăgi deschise trebuie acoperite cu
pansamente impermeabile.

Practici elementare pentru controlul infecțiilor
Un bun control al infecțiilor mizează pe ipoteza că toate
persoanele pot fi infectate și că se urmează proceduri corecte în
permanență.
În continuare sunt furnizate recomandări pentru reducerea
transmiterii infecțiilor:

Igiena mâinilor
Igiena eficientă a mâinilor este cea mai importantă măsură pe
care o puteți lua pentru a preveni răspândirea agenților patogeni.
La apariția situațiilor de mai jos, vă rugăm să aplicați metode
aprobate pentru asigurarea unei igiene excelente a mâinilor când:
• Mâinile sunt vizibil murdare
• Tocmai ați folosit toaleta
• Vă pregătiți să gătiți
• Tocmai ați terminat o sarcină zilnică (cum ar fi golirea coșurilor de gunoi)
• Ați strănutat în mâini
• Ați atins suprafețe cu contact frecvent
La sfârșitul acestui document găsiți metodele de igienă corectă a
mâinilor prin spălarea și igienizarea lor.

Scurgerile de sânge și de fluide corporale: Procedați cu atenție la
curățarea scurgerilor de sânge sau de alte fluide corporale. În cazul
unităților publice, deșeurile biologice trebuie să fie decontaminate în
vederea protejării sănătății publice. Procedura trebuie să protejeze și
lucrătorul pe durata decontaminării.
Igiena respiratorie: Atunci când o persoană tușește sau strănută,
aceasta trebuie să își acopere gura cu un șervețel de unică folosință
sau să își folosească cotul. Aceasta trebuie să arunce șervețele
folosite și să se spele pe mâini după aruncarea șervețelului.
Recomandări privind procesele de spălare a rufelor în caz de
epidemie
Pentru manipularea și sortarea rufelor, respectați Bunele practici
de spălare a rufelor, inclusiv recomandările OMS și CDC în caz de
epidemie.
În ceea ce privește procesul de spălare a rufelor, utilizați o procedură
de dezinfecție termică autorizată la nivel local sau o procedură de
dezinfecție termo-chimică care include un dezinfectant/igienizant.
În cazul în care nu sunt prevăzute proceduri autorizate la nivel
local, vă recomandăm să respectați instrucțiunile OMS (sau CDC)*
referitoare la dezinfecția termică pentru prevenirea și controlul
infecțiilor din domeniul medical. Recomandarea OMS pentru
dezinfecția termică este spălarea la 70ºC timp de 25 de minute.

* OMS = Organizația Mondială a Sănătății, CDC = Centrul pentru Controlul și Prevenirea
Bolilor din SUA
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Punctele de contact cheie:

Toalete:

Când trebuie să
dezinfectăm

Sala de sport:
Băncile cu
suprafață dură/
Scaunele

Mânerele ușilor

Mânerele ușilor

Echipamentele
sportive

Întrerupătoarele

Întrerupătoarele

Exterioarele
dulapurilor

Dozatoarele

Dozatoarele, suporturile
de prosoape de hârtie

Suprafețele
de contact cu
alimentele

Mânerele din baie,
butoanele de tragere a
apei, robinetele dușului,
robinete

Mânerele din baie,
butoanele de tragere a
apei, robinetele dușului,
robinete
Capacele WC-ului,
panourile de protecție

Capacele WC-ului,
panourile de protecție

Când trebuie să
dezinfectăm

?
După fiecare
utilizare

Odată la 4 ore pe
durata zilei

DOMESTOS PROFESSIONAL PINE
FRESH, RED POWER, CITRUS FRESH

• Detergent lichid
dezinfectant zilnic, pentru
suprafețe
• Efect bactericid, fungicid,
sporicid și virulicid
• Conține molecule de
igienizare patentate
• Datorită noii formule,
persistă mai mult pe
suprafața toaletei după ce
se trage apa

• Îndepărtează depunerile
de calcar, murdăria și
reziduurile de săpun
• Oferă un aspect
strălucitor și o aromă
proaspătă, de lungă
durată

83
x8L

CIF PROFESSIONAL BAIE - Anticalcar

• Acționează rapid
• Înlătură mirosurile
• Acționează prin apă
stagnantă

• Dizolvă rapid depunerile de
calcar
• Lasă în urmă un parfum plăcut

DOMESTOS PROFESSIONAL
DETERGENT PENTRU
DESFUNDAREA ȚEVILOR

DOMESTOS DETERGENT &
DETARTRANT PENTRU VASUL DE
TOALETĂ
SURE Instant Hand Sanitizer

Nu este necesară clătirea

100
x5L

Nu este necesară clătirea

100

333

x5L

CIF PROFESSIONAL DETERGENT
UNIVERSAL LEMON FRESH

Nu este necesară clătirea

66

333

x5L

CIF PROFESSIONAL DETERGENT
UNIVERSAL BRILLIANCE OCEAN

CIF PROFESSIONAL DETERGENT
PENTRU SUPRAFEȚE DIN LEMN

• Îndepărtează rapid
murdăria și grăsimea
• Lasă suprafețele lucioase,
fără dâre, în câteva
secunde

100
x5L

CIF PROFESSIONAL
STICLĂ & MULTI-SUPRAFEȚE

CIF PROFESSIONAL 2 IN 1
CLEANER DISINFECTANT
EN 14476, EN 13697, EN 1650

Dezinfectant spumă pentru mâini

Soft Care Sensisept

Săpun dezinfectant lichid pentru mâini,
neparfumat, cu efect emolient
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Formulă eficientă, parfum plăcut,
delicat pentru piele

e
ruf

Gel dezinfectant pentru mâini
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a

1. Pun
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3. I
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e

Soft Care Des E & Soft Care Med

LUX SĂPUN LICHID PENTRU
MÂINI
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ț
i

500

• Curăță și dezinfectează
într-un singur pas toate
suprafețele lavabile
• Eficient împotriva unui
spectru larg de microorganisme
• Îndepărtează grăsimea
și resturile alimentare
uscate
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Punctele de contact cheie:

Săli de clasă:

Cancelarie:
Mânerele ușilor

Telefoanele/
computerele/ Aparaturile
electronice

Întrerupătoarele

Pupitrele / Mesele

Zonele de contact
cu mâinile

Întrerupătoarele
Scaunele
Mânerele ușilor

Când trebuie să
dezinfectăm

Scaunele

Vestiarele

Când trebuie să
dezinfectăm

Dozatoarele
Ascuțitoarele /
Suprafețele metalice

Odată la 4 ore pe
durata zilei

• Îndepărtează rapid
murdăria și grăsimea
• Lasă suprafețele
lucioase, fără dâre, în
câteva secunde

100
x5L

500

• Curăță și dezinfectează
într-un singur pas toate
suprafețele lavabile
• Eficient împotriva unui
spectru larg de microorganisme
• Îndepărtează grăsimea
și resturile alimentare
uscate

CIF PROFESSIONAL 2 IN 1
CLEANER DISINFECTANT

CIF PROFESSIONAL
STICLĂ & MULTI-SUPRAFEȚE

Odată la 4 ore pe
durata zilei

Nu este necesară clătirea

100
x5L

Nu este necesară clătirea

100

333

CIF PROFESSIONAL DETERGENT
UNIVERSAL LEMON FRESH

x5L

Nu este necesară clătirea

66

333

x5L

CIF PROFESSIONAL DETERGENT
UNIVERSAL BRILLIANCE OCEAN

CIF PROFESSIONAL DETERGENT
PENTRU SUPRAFEȚE DIN LEMN

EN 14476, EN 13697, EN 1650

Piatră
Curăță
și șterge
praful

Metal
PC/HI-FI
Sticlă
Lemn

CIF PROFESSIONAL
Multi Surface

SURE Instant Hand Sanitizer
Dezinfectant spumă pentru mâini

Gel dezinfectant pentru mâini

Soft Care Sensisept

Săpun dezinfectant lichid pentru mâini,
neparfumat, cu efect emolient
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Formulă eficientă, parfum plăcut,
delicat pentru piele

e
ruf

Soft Care Des E & Soft Care Med
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Punctele de contact cheie:

Bucătărie/Cantină:
Mânerele ușilor

Paravanele de
protecție împotriva
strănutului

Blaturile meselor

Scaunele

Ustensilele
Întrerupătoarele

Când trebuie să
dezinfectăm
Dozatoarele

Suprafețele
de contact cu
alimentele

Zonele de contact
cu mâinile

?
După fiecare
servire/între
utilizări

Descompune grăsimile și
favorizează clătirea fără
urme

Robinetele

CIF PROFESSIONAL DETERGENT
PENTRU SPĂLAREA MANUALĂ A
VASELOR

100
x5L

• Îndepărtează rapid
depunerile persistente de
grăsime și murdărie
• Sigur în utilizare pe
aluminiu

• Curăță și dezinfectează într-un singur pas toate
suprafețele lavabile
• Eficient împotriva unui spectru larg de microorganisme
• Îndepărtează grăsimea și resturile alimentare uscate

50

500

x5L

250

CIF PROFESSIONAL DEGRESANT
PUTERNIC - Concentrat

CIF PROFESSIONAL 2 IN 1
CLEANER DISINFECTANT

Acționează rapid

CIF PROFESSIONAL CUPTOR &
ARAGAZ

• Nu conține parfum
• Este ideal pentru utilizarea în
zonele cu suprafețe dure din jurul
alimentelor
• Îndepărtează murdăria, petele
și urmele de degete în câteva
secunde
• Oferă un aspect strălucitor

• Îndepărtează rapid
murdăria și grăsimea
• Lasă suprafețele
lucioase, fără dâre, în
câteva secunde

CIF PROFESSIONAL
OȚEL INOX

CIF PROFESSIONAL
STICLĂ & MULTI-SUPRAFEȚE

EN 14476, EN 13697, EN 1650

SURE Instant Hand Sanitizer
Dezinfectant spumă pentru mâini

Gel dezinfectant pentru mâini

Soft Care Sensisept

Săpun dezinfectant lichid pentru mâini,
neparfumat, cu efect emolient
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Formulă eficientă, parfum plăcut,
delicat pentru piele

e
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Soft Care Des E & Soft Care Med
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Zone esențiale care necesită o atenție
deosebită în timpul unei epidemii
1. Utilizați metodele corecte de igienizare a mâinilor
Spălarea mâinilor: Pentru o spălare eficientă, udați mâinile, aplicați
săpun, faceți spumă și frecați mâinile timp de cel puțin 20 de secunde.
Apoi clătiți tot săpunul și uscați mâinile complet cu un prosop de
hârtie. Pentru a fi siguri că ați spălat întreaga suprafață a mâinilor, vă
recomandăm să urmați instrucțiunile din această ilustrație.

Dezinfectarea mâinilor: În vederea igienizării mâinilor, aplicați
3 ml de dezinfectant pentru mâini și frecați-le timp de 30
secunde. Nu clătiți sau uscați mâinile, dezinfectantul se va
evapora.

3. Curățarea scurgerilor de sânge și de alte fluide corporale

Vă rugăm să folosiți procedurile standard de operare. Dacă nu dispuneți de astfel de proceduri, respectați
aceste recomandări generale.
În caz de expunere la scurgeri de sânge sau alte fluide corporale, vă rugăm să urmați
ghidul general de mai jos:
1. Evaluați amploarea scurgerii și stabiliți dacă să o tratați ca pe o scurgere de mari sau de mici dimensiuni.
2. Efectuați igiena mâinilor și folosiți echipament individual de protecție (EIP) corespunzător pentru a preveni
expunerea la agenți patogeni prezenți în sânge pe durata decontaminării, inclusiv mănuși de unică folosință
din latex, vinil sau nitril, combinezoane rezistente la fluide cu mâneci, măști de protecție și protecție pentru
ochi (ochelari sau vizieră).
3. Rețineți că în cazul anumitor dezinfectanți sau în caz de risc de stropire în cursul curățării, poate fi necesar
EIP suplimentar. Consultați Fișa cu date de securitate a dezinfectantului pentru informații suplimentare.
4. Executați una dintre următoarele proceduri pentru decontaminarea suprafețelor cu scurgeri de mici sau
mari dimensiuni.
5. Scoateți EIP și eliminați-l în mod corespunzător, apoi efectuați igiena mâinilor.

Aceste grafice se regăsesc în link-ul de mai jos, la secțiunea „Practici recomandate pentru igiena mâinilor”:
https://diversey.com/en/solutions/infection-prevention/outbreak-prevention/sars-cov-2-coronavirus-and-covid-19-disease

2. Curățarea și dezinfectarea suprafețelor dure în timpul epidemiilor
Utilizați procedurile standard din unitatea dumneavoastră; dacă acestea nu există, utilizați aceste linii
directoare generice.
Utilizați produsele aprobate și respectați dozarea indicată pentru dezinfectarea suprafețelor dure!
1. Îmbibați o lavetă de unică folosință cu detergent sau dezinfectant și curățați murdăria vizibilă (dacă este necesar), apoi introduceți
laveta într-o pungă de plastic în vedere eliminării.
2. Curățați suprafața cu o lavetă de unică folosință îmbibată cu detergent sau dezinfectant, apoi introduceți laveta într-o pungă de
plastic.
3. Pulverizați o cantitate generoasă de dezinfectant pe suprafață și distribuiți-l cu o lavetă de unică folosință, umezind întreaga suprafață cu detergent sau dezinfectant.
Introduceți laveta într-o pungă de plastic.
4. Lăsați dezinfectantul să acționeze în funcție de timpului necesar de contact. Clătiți, dacă este necesar.
5. Toate materialele și articolele de îmbrăcăminte de protecție murdare trebuie depozitate într-un sac clinic din plastic și eliminate ca
materiale contaminate.
6. Spălați bine mâinile cu săpun specific timp de cel puțin 20 de secunde.

Contactați reprezentanții Diversey pentru a obține materiale.

Scurgeri de mici dimensiuni

Scurgeri de mari dimensiuni

1. Ștergeți scurgerile de sânge sau de alte fluide
corporale de mici dimensiuni cu un prosop de
hârtie sau alt material absorbant similar de
unică folosință. Aruncați în coșul cu sac roșu
(deșeuri cu risc biologic).

1. Absorbiți și/sau ștergeți scurgerile de sânge sau
alte fluide corporale ori alte materiale organice
cu prosoape de hârtie, granule absorbante sau
un material similar. Aruncați în coșul cu sac roșu
(deșeuri cu risc biologic).

2. Curățați suprafața folosind un detergent/
dezinfectant adecvat pentru a îndepărta
murdăria vizibilă și toate reziduurile de
scurgeri de sânge sau fluide corporale.
Îmbrăcămintea folosită la decontaminarea
scurgerilor de sânge sau fluide corporale
trebuie tratată ca fiind contaminată și
spălată sau eliminată în mod corespunzător.

2. Curățați suprafața folosind un detergent/
dezinfectant adecvat pentru a îndepărta
murdăria vizibilă și toate reziduurile de scurgeri
de sânge sau fluide corporale. Îmbrăcămintea
folosită la decontaminarea scurgerilor de sânge
sau fluide corporale trebuie tratată ca fiind
contaminată și spălată sau eliminată în mod
corespunzător.

3. Dezinfectați suprafețele cu un dezinfectant
omologat pentru utilizare împotriva agenților
patogeni transmisibili prin sânge și aplicați-l
în conformitate cu instrucțiunile de pe
etichetă. Asigurați-vă că suprafețele rămân
umede conform timpului de contact al
dezinfectantului, reaplicând dezinfectantul
dacă este necesară menținerea umidității
pe suprafața tratată pentru întregul timp
de contact. Îmbrăcămintea folosită la
decontaminarea scurgerilor de sânge sau
fluide corporale trebuie tratată ca fiind
contaminată și spălată sau eliminată în mod
corespunzător.

3. Dezinfectați suprafețele cu un dezinfectant
omologat pentru utilizare împotriva agenților
patogeni transmisibili prin sânge și aplicați-l în
conformitate cu instrucțiunile de pe etichetă.
Asigurați-vă că suprafețele rămân umede
conform timpului de contact al dezinfectantului,
reaplicând dezinfectantul dacă este necesară
menținerea umidității pe suprafața tratată pentru
întregul timp de contact. Îmbrăcămintea folosită
la decontaminarea scurgerilor de sânge sau fluide
corporale trebuie tratată ca fiind contaminată și
spălată sau eliminată în mod corespunzător.

4. După scurgerea timpului de contact
al dezinfectantului și uscarea liberă a
suprafeței, aceasta poate fi redată utilizării
normale.
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4. După scurgerea timpului de contact al
dezinfectantului și uscarea liberă a suprafeței,
aceasta poate fi redată utilizării normale.
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Diversey a fost și va fi întotdeauna un pionier și
un promotor al vieții. Punem în permanență la
dispoziție tehnologii de curățare și de igienizare
revoluționare și de încredere pentru clienții noștri
din toate sectoarele de activitate la nivel mondial.
Diversey are sediul în Fort Mill, SC, SUA. Pentru
informații suplimentare, vizitați www.diversey.com
sau urmăriți-ne pe rețelele de socializare.
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