КАКО ДА СПРЕЧИТЕ ИНФЕКЦИЈА:
ЧИСТЕЊЕ, ДЕЗИНФЕКЦИЈА, ХИГИЕНА
НОВ НЕСЕКОЈДНЕВЕН ВИРУС КОРОНА 2019-nCoV
МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА НА ИНФЕКЦИЈА
На 31 Декември 2019, Светската Здравствена Организација беше информирана од страна на кинеската влада за
неколку случаи на пневмониј а во Вухан Сити (област во Кина). На 7ми Јануари 2020, беше идентификуван нов Корона
вирус и е наречен “2019-nCoV”. Од тогаш, се појавија бројни случаи во различни земји, а исто така беше потвредено
дека истиот може да се пренесе од човек на човек.Во тек се бројни истражување низ целиот свет со цел дознавање
повеќе информации за новиот опасен вирус.
Во однос на мерките за спречување на инфекција, во здравствените установи мора да се
применат стандардни мерки на претпазливост, за сите пациенти и сите вработени во истите.
Како специјалисти за контрола на инфекција, ние ги поддржуваме здравствените установи во спроведувањето
на мерките за превенција на инфекција.

ВИД

Несекојдневен корона вирус (2019-nCoV)
Различен од вирусите SARS-CoV и MERS-CoV
Ковертиран вирус со RNA геном од семејството Coronaviridae.

ПРЕНЕСУВАЊЕ
СИМПТОМИ
ИНКУБАЦИЈА
ПРЕПОРАЧАНА
ЗАШТИТА
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-Преносливост од човек на човек преку директен контакт на раце или преку
воздух со пренесување на невидливи контаминирани капки плунка
-Преносливост преку контакт со инфицирано животно
Респираторни симптоми, треска, кашлица, останување без здив и
отежнато дишење. Во потешки случаи, инфекцијата може да предизвика
пневмонија, тежок акутен респираторен синдром, откажување на
бубрезите, па дури и смрт.
од 7 до 15 дена

Вируцидна активност против обвиен вирус според стандардот EN
14476 за vaccinia вируси

TEXTILE CARE
ИНФОРМАЦИИ

МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА НА ИНФЕКЦИЈА:
Следете ги локалните препораки за јавно здравје поврзани со активност на локална
инфекција и потребата од изолација и затварање.

ОПШТИ
УПАТСТВА

ЗАСИЛЕНИ СТАНДАРДНИ МЕРКИ НА ПРЕТПАЗЛИВОСТ
• Нека хигиената на раце во текот на вашето работење стане ваша практика
• Обезбедете хигиенски материјали како марамчиња
истаници за дезинфекција на раце.
• Одржувајте хигиена на раце со дезинфициенс на база на алкохол
• Набавете применливи производи за дезинфекција (консултирајте се со вашиот
претставник на Ecolab за список на производи за миење и дезинфекција
на текстил, раце и тврди површини)
• Следете го одблизу здравјето на вашите вработени. Охрабрете ги да
останат дома доколку кај нив забележите симптоми на разболување.
• Рутински чистете ги и дезинфицирајте ги површините со кои пациентот
доаѓа во директен контакт

ПРЕПОРАЧАНИ ПРОИЗВОДИ* :
* Сите препорачани производи се во согласност со EN 14476
Производите за перење алишта во табелата подолу ја докажаа ефикасноста, според европскиот тест
EN 14476 и според тоа може да се користат против вирусот 2019-nCoV при нивната употреба за
перење на текстил во машините за перење

ДЕЗИНФИЦИЕНСИ ЗА ПОСТЕЛНИНА
OZONIT

ХИГИЕНА
НА ТЕКСТИЛ

OZONIT SUPER
OZONIT PERFORMANCE

ELTRA
ELTRA 40 EXTRA
OZONIT 40
TURBO OXYSAN

Забелешки :
Ве молиме, следете ги вашите локални барања за дезинфекција.
За повеќе информации за достапноста на производот во вашата земја или специфичните локални
регулативи, контактирајте го вашиот соработник Ecolab.
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TEXTILE CARE
ИНФОРМАЦИИ

ПРЕПОРАЧАНИ ПРОИЗВОДИ* :
*Сите препорачани производи се во согласност со EN 14476 или имаат ограничен спектар на активност
против vaccinia вирусот според EN 14476

Одржувањето на хигиена на рацете со рутинско миење на рацете со сапун и вода или користење на
алкохол против вирусите со обвивка е еден од најдобрите начини да се избегне пренесување на патогени
појави.

ДЕЗИНФИЦИЕНСИ ЗА РАЦЕ

ХИГИЕНА НА
РАЦЕ

EPICARE DES
EPICARE 5C
NEXA SPIRIGEL COMPLETE

SKINMAN SOFT PROTECT
SPIRIGEL COMPLETE

SKINMAN FOAM
SKINMAN SOFT PLUS

Производите од табелата подолу имаат докажана вируцидна ефикасност според Европски
стандардни нормативи EN 14476 и затоа можат да се користат против вирусот 2019-nCoV кога се
користат во согласност со упатствата за употреба на тврди, не-порозни површини.

ДЕЗИНФИЦИЕНСИ ЗА ТВРДИ ПОВРШИНИ

ХИГИЕНА НА
ПОВРШИНИ

DESGUARD 20
OASIS PRO 20 PREMIUM
SIRAFAN SPEED
INCIDIN OXYFOAM / INCIDIN OXYFOAM S

INCIDIN LIQUID
INCIDIN FOAM

(DVV ефикасен само за вируси со обвивка)
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