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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Σ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Η εποχή κατά τη συνύπαρξη μας με τον
Κορωνοϊο αλλά και μετά, θα είναι μια ΝΕΑ
ΕΠΟΧΗ με πολλά ΝΕΑ χαρακτηριστικά.

Οι ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ μας (όραση, όσφρηση)
δεν θα αρκούν πλέον για να επιβεβαιώσουν την
ασφάλεια και την υγιεινή ενός χώρου… θα πρέπει να
δώσουμε έμφαση σε ουσιαστικότερες έννοιες
όπως αυτή της απολύμανσης.
Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ και η ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
γίνονται πλέον ταυτόσημες έννοιες και
από κοινού αναγκαίες.
Παράλληλα ΑΓΧΟΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ
θα συνοδέυουν τον πελάτη μας
κατά την επίσκεψη του στο χώρο μας.

Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ

ΜΕΤΡΑ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
& ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

2

ΑΤΟΜΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ
ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

3
4

Καθαρισμός / Cleaning
Απομάκρυνση των ορατών οργανικών
και ανόργανων υλικών από αντικείμενα και επιφάνειες.
Επιτυγχάνεται με:

Μηχανικά μέσα ή χειρωνακτικά
Σκούπισμα
Χρήση νερού με απορρυπαντικά
ή ενζυματικά προϊόντα

Απολύμανση / Disinfection
Διαδικασία που απομακρύνει πολλούς ή όλους τους
παθογόνους μικρο οργανισμούς, με εξαίρεση τους
σπόρους, από άψυχα αντικείμενα.
Επιτυγχάνεται με

τη χρήση χημικών υγρών και την
εφαρμογή τους με συγκεκριμένες μεθόδους

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
& ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
Παράγοντες που επηρεάζουν
την αποτελεσματικότητα
απολύμανσης

Τα απολυμαντικά δεν είναι όλα ίδια
ούτε δρουν ανεξάρτητως συνθηκών. Η αποτελεσματικότητα
τους εξαρταται από:

•
•
•
•
•
•
•

Το επίπεδο του καθαρισμού που έχει προηγηθεί
Μορφή, είδος και αριθμός μικροοργανισμών
Συγκέντρωση απολυμαντικού
Δραστικότητα και διεισδυτικότητα του απολυμαντικού
Θερμοκρασία και pH
Χρόνος έκθεσης
Φύση αντικειμένου

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:
Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας
Υγείας Φρέσκο διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου
συγκέντρωσης 0,1-0,5%
(1000 ppm – 5000 ppm διαθέσιμου χλωρίου)
για τουλάχιστον 1 λεπτό παραμονης στην επιφανεια
θα εφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα
για επαρκή απολύμανση.

ΑΤΟΜΙΚΗ
ΥΓΙΕΙΝΗ
Η σχολαστική ατομική υγιεινή των χεριών είναι η βασική
γραμμή άμυνας κατά των λοιμώξε ων και το βασικό
προληπτικό μέτρο.
Συχνό πλύσιμο των χεριών με κατάλληλο σαπούνι και
νερό. Αν τα χέρια δεν είναι εμφανώς λερωμένα, μπορεί
να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά αλκοολούχο διάλυμα
(π.χ. 70οC). Η χρήση γαντιών δεν υποκαθιστά το πλύσιμο
των χεριών.
Η τήρηση των μέτρων υγιεινής π.χ. η κάλυψη του
στόματος και της μύτης με χαρτομάντηλο κατά το βήχα
ή φτέρνισμα
Η αποφυγή επαφής των χεριών με στόμα, μύτη ή μάτια
για πρόληψη διασποράς μικροβίων
Η αποφυγή στενής επαφής (απόσταση 1,5 - 2 μέτρα)
με ασθενείς που έχουν συμπτώματα του αναπνευστικού
αλλά και με αυτούς που δεν έχουν συμπτώματα.

ΣΤΑΜΑΤΑ

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΛΥΣΙΜΟ

ΚΑΛΥΨΗ

ΑΠΟΦΥΓΕ

ΚΑΘΑΡΙΣΕ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

40 Δευτερόλεπτα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ
ΜΕ ΣΑΠΟΥΝΙ ΚΑΙ ΝΕΡΟ

1

3

2

Βρέξτε τα χέρια σας με
καθαρό νερό

4

Απλώστε επαρκή ποσότητα
σαπουνιού σε όλη την
επιφάνεια του χεριού

Τρίψτε τα χέρια καλά
μεταξύ τους

5

Δεξιά παλάμη πάνω από
την αριστερή ραχιαία πλευρά
του χεριού και αντίστροφα

7

6

Τρίβουμε τις παλάμες μεταξύ
τους και ανάμεσα στα δάκτυλα

Αντίθετες παλάμες με
τα δάκτυλα ενωμένα

8

Περιστροφικό τρίψιμο του
αριστερού αντίχειρα ενωμένο
στην δεξιά παλάμη και
αντίστροφα

10

Στεγνώνω τελείως τα χέρια
μου με πετσέτα μιας χρήσης

9

Περιστροφικό τρίψιμο προς
τα μπρος και προς τα πίσω με
ενωμένα τα δάκτυλα του δεξιού
χεριού στην αριστερή παλάμη
και αντίστροφα

11

Ξεπλένουμε τα χέρια με νερό

12

Χρησιμοποιώ την πετσέτα
μιας χρήσης για να κλείσω
την βρύση

ΑΠΟΤΡΕΨΤΕ ΤΗΝ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΟΥ ΪΟΥ

Τα χέρια σας τώρα είναι
ασφαλή

ΑΕΡΙΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

Ειδικά εστιάζοντας την προσοχή μας στον
κορωνοϊό που μεταδίδεται μέσω σταγονιδίων
και μέσω των αέριων μαζών, αντιλαμβάνεστε
ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικός ο καλός και
συχνός αερισμός των χώρων.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ
Οι ακόλουθες τρεις έννοιες γίνονται
απαραίτητες πλέον για κάθε επιχείρηση
Αίσθημα ασφάλειας του πελάτη
Καταρτισμένο προσωπικό σε θέματα υγιεινής
Καθοδήγηση & διαχείριση του πελάτη

ΑΙΣΘΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ
Είναι εξαιρετικά μεγάλης σημασίας ο πελάτης να νιώσει ασφαλής
στο χώρο μας. Πρέπει μέσω της αναδιοργάνωσης του χώρου,
μέσω της τήρησης κανόνων ατομικής υγιεινής αλλά και μέσω της
επικοινωνίας μας να του δείξουμε ότι γνωρίζουμε πολύ καλά πως
θα χειριστούμε την ασφάλεια του, πως θα τον εξυπηρετήσουμε
χωρίς να τον θέσουμε σε κίνδυνο.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Το προσωπικό κάθε επιχείρησης πλέον, είτε ασχολείται με την
καθαριότητα σαν κύριο αντικείμενο είτε όχι, πρέπει να γνωρίζει πολύ
καλά τις νέες συνθήκες υγιεινής προκειμένου να διαφυλάσσει το
περιβάλλον εργασίας του ασφαλές για τους ίδιους και τους πελάτες.
ΣΥΝΕΠΩΣ:
Οι κινήσεις ΟΛΩΝ πρέπει να επιδεικνύουν την ύπαρξη
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ και να επιβεβαιώνουν την
ασφάλεια του πελάτη.

ΚΑΘΟΘΗΓΗΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ
Η επιχείρηση πρέπει να έτοιμη να διαχειριστεί τους πελάτες της
βάσει του προσχεδιασμένου από αυτήν ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
είτε μέσω του καλά εκπαιδευμένου προσωπικού της είτε μέσω
ΠΛΑΝΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ που θα βρίσκονται στο χώρο.

Υποστηριξη από
NICOCHEM:
εκπαίδευση-σχεδιασμός

Η NICOCHEM στεκόμενη δίπλα σας και σε αυτήν την
δύσκολη συγκυρία είναι έτοιμη να σας υποστηρίξει
παρέχοντάς σας τεχνογνωσία, υλικό και προϊόντα
αλλά και σχεδιάζοντας μαζί σας ένα πλάνο

ΔΡΑΣΕΩΝ κ’ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
& ΔΡΑΣΗ

1
2
3
4

Εκπαίδευση στις νέες αυξημένες απαιτήσεις
σας για καθαρισμό και απολύμανση βάσει
του ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ σας
Επισήμανση ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ
(έμφαση στα επικίνδυνα για επιμόλυνση σημεία
και ειδική διαχείριση εκεί)
“Συσκευές και προϊόντα καθαρισμού
και απολύμανσης που θα στηθούν
στο χώρο”
Κατάρτιση ΠΛΑΝΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
& ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Απολύμανση κλειδιών / αλλαγές check in-check out / θέσεις υποδοχής
πελατών / ενημέρωση πολιτικής καταλύματος / banner οδηγιών /
χρήση plexi-glass / Μέτρα Ατομικής Προστασίας κ.α.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΟΦΩΝ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ
Κάθε επιχείρηση οφείλει ανά τομέα και υπηρεσία να προσαρμόσει
τις ενέργειες της βάσει συγκεκριμένων κανόνων ασφαλείας.
Οι κανόνες αυτοί είναι άλλοτε ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΙ
και άλλοτε αποτελούν ΣΥΣΤΑΣΗ.
Για τους ακόλουθους τομείς πρέπει να σχεδιαστεί ένα
πλάνο ενεργειών που θα αναλύσουμε μαζί σας.

Εξοπλισμός προσωπικού / Διαχείριση χώρου και
αντικειμένων πολλαπλών χρήσεων / ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ υψηλού
κινδύνου / συχνότητα καθαρισμού / αναμονή ή όχι 24ωρων /
υφασμάτινες επιφάνειες / αντισηπτικά για τον πελάτη
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΙΜΑΤΙOΜΟΥ - LAUNDRY
Διαλογή ακάθαρτων ρούχων / μεταφορά / διαχείριση τους στο Laundry /
συσκευασία καθαρών / πλύσιμο & Απολύμανση / αποθήκευση
ΚΟΥΖΙΝΕΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ / ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ
Τήρηση κανόνων HACCP / παραλαβή εμπορευμάτων /
τήρηση αποστάσεων / χαρτοπετσέτες / μαχαιροπίρουνα /
τραπεζομάντηλα /
προετοιμασία του χώρου πριν την άφιξη του πελάτη)
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ BUFFET
ΧΩΡΟΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΠΙΣΙΝΑ
ΧΩΡΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ-LOBBY

Κ Ρ Ι Σ Ι Μ Α

Σ Η Μ Ε Ι Α

Κ Ρ Ι Σ Ι Μ Α

Κομβία ( Button Ασανσέρ )

Κομοδίνα

Πόμολα Πόρτας

Πόμολα Πόρτας

Διακόπτες

Ντουλάπια

Κλειδιά

Τηλεκοντρόλ

Πάγκος Υποδοχής (reception)

Καρέκλα Γραφείο

Τραπεζάκι - Καναπέδες

Mini Bar
Διακόπτες
Κεφαλάρι κρεβατιού

Κ Ρ
Ι Σ
Ι Μ
Σ Η
Α
Μ Ε
Ι Α

Τραπέζι

Πόμολα Πόρτας

Καρέκλες

Βρύσες

Μπουφές-κοινόχρηστες

Λεκάνη

επιφάνειες

Καζανάκι

Κοινόχρηστο WC

Ντουζιέρα

Bar

Σ Η Μ Ε Ι Α

Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ε Σ Κ ΑΘΑ Ρ Ι Σ Μ ΟΥ & Α Π ΟΛΥ Μ Α Ν Σ Η Σ
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ΠΛΑΝO ΥΓΙΕΙΝΗΣ
& ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Η NICOCHEM είναι μια εταιρεία που ιδρύθηκε το 1986 και διαθέτει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις συνολικής
έκτασης 3.200 τ.μ. στον Άγιο Στέφανο και τα Οινόφυτα. Το υπερσύγχρονο εργοστάσιο αποτελείται από
γραφεία διοίκησης, πλήρως εξοπλισμένο χημείο που διενεργούνται έρευνες για παραγωγή νέων
προϊόντων, χώρους παραγωγής, αποθηκευτικούς χώρους πρώτων υλών και ετοιμοπαράδοτων
προϊόντων καθώς και τμήμα service επαγγελματικών πλυντηρίων πιάτων – ποτηριών.
Απασχολεί καθημερινά ανθρώπινο δυναμικό εικοσιοκτώ, άρτια καταρτισμένων, ατόμων διαφόρων
ειδικοτήτων. Οι μεταφορές και μετακινήσεις πραγματοποιούνται με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα, τα οποία
συνεχώς αναβαθμίζονται και αυξάνονται.
Η NICOCHEM δραστηριοποιείται επιχειρησιακά στην παραγωγή και εμπορία χημικών προϊόντων
καθαρισμού, υγιεινής, απολύμανσης και συντήρησης των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού και του
προσωπικού των τομέων της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών, της μαζικής εστίασης (ΗΟ.RE.CA.) και
λοιπών επαγγελματικών χώρων. Παράλληλα, αναπτύσσει νέες δραστηριότητες με προϊόντα τεχνολογίας
αιχμής.

149
Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ

149 ΚΩΔΙΚΟΙ ΜΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

34
YRS
ΜΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΣΤΕ ΗΔΗ
34 ΧΡΟΝΙΑ

Η παραγωγή των προϊόντων γίνεται με προηγμένης τεχνολογίας συστήματα και λεπτομερή ποιοτικό έλεγχο
ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες μεθόδους καθαρισμού και πληρώντας όλους τους όρους των ευρωπαϊκών
κανονισμών ποιότητος, αφού υποστηρίζει τις εφαρμογές HACCP και ISO 22000 σχετικά με την υγιεινή ενώ
διαθέτει Σύστημα Διαχείρισης και Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001: 2015 αναφορικά με τη μελέτη, σχεδίαση

ΜΕ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ
ΞΕΧΩΡΙΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ

ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ 75 ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΣΕ
ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

και παραγωγή απορρυπαντικών διατηρώντας υψηλό επίπεδο αποδοτικότητας και ανταγωνιστικότητας
στην αγορά, γεγονός που την καθιστά δυναμική και συνεχώς ανερχόμενη στον τομέα της.
Στόχος μας είναι η παραγωγή και διάθεση ποιοτικών προϊόντων στην αγορά, προσανατολισμένων στην
προστασία του ανθρώπου, του περιβάλλοντος (ύψιστος βαθμός βιοδιάσπασης) και των επιφανειών/συσκευών,
καθώς και η παροχή αποτελεσματικών λύσεων καλύπτοντας τις ιδιαιτερότητες και απαιτήσεις των πελατών
μέσω των παρεχόμενων υπηρεσιών

