O PORQUE DA DESINFEÇÂO?
1. A realização de uma desinfecção contribui para a diminuição/eliminação da carga
microbiana.
2. A desinfecção do coronavirus, contribui também para um maior conforto psicológico
dos colaboradores, amigos ou familiares.
Mas atenção, estes não devem excluir nenhuma outra medida de higiene recomendada
pelas . autoridades para diminuir o contágio e disseminação do vírus na comunidade.
TÉCNICAS
Produtos utilizados:

Desinfectante concentrado líquido com actividade bactericida, fungicida e virucida para
utilização em superfícies e equipamentos das indústrias.
Apropriado para sistemas HACCP. Não contém perfume.
Eficaz contra o Coronavirus.
Cumpre com a norma EN 14476
Autorização de venda DGS

EXECUÇÂO DO SERVIÇO
Através de um sistema de pulverização ou nebulização, fazemos aplicação de um
desinfectante especifico, virucida, nas instalações.
Por norma, o desinfetante, é aplicado em todos os locais que as mãos possam entrar em
contacto com mais frequência, por exemplo: portas, maçanetas, corrimãos, interruptores,
elevadores, utensílios, ferramentas, maquinarias, e etc...

O desinfetante aplicado, só necessita estar em contacto com as áreas tratadas por 30 minutos

Resolução Alternativa de conflitos: Centro de informação de consumo e arbitragem do Porto.
Tel: 225508349 / 225029791
Email: cicap@mail.telepac.pt
Web: www.sicap.pt

APÓS O SERVIÇO:
30 a minutos após a execução do serviço, a reocupação Humana é considerada segura.
Será entregue, as fichas técnicas e de segurança dos produtos utlizados, específicos

para eliminar o coronavírus nas superfícies e equipamentos.
É também entregue o certificado de desinfeção, com a data de execução do serviço.

TERMO DE RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR DE SERVIÇOS
Eu, Hélder Silva, Gerente/Administrador da Sociedade, Desipest Unipessoal
Lda, com o Número de Identificação Fiscal, 508862248, cuja colaboração implica ou poderá
implicar o acesso a dados pessoais de pessoas singulares e estando ciente da Política de
Protecção de Dados Pessoais, doravante denominada Politica de Privacidade, que tomei
conhecimento e concordo, aplicável na Desipest, LDA, decorrente do Regulamento (UE)
2016/679 de 27 de Abril de 2016, comprometo-me a respeitar a respectiva Política e o referido
Regulamento na medida das obrigações de que daí advêm.

SABIA QUE?
De acordo com um artigo recentemente publicado no Journal of Hospital Infection1, os
coronavirus humanos já conhecidos são capazes de sobreviver em superfícies inanimadas,
como o vidro, o metal e o plástico, até 9 dias à temperatura ambiente.
Portanto, embora não haja ainda nenhuma confirmação científica para o novo coronavirus, é
expectável que este tenha um comportamento análogo aos seus semelha.

Link

Ligue Grátis
RECOMEMDAÇÂO DE NOVA EXECUÇÃO:
Entre 15 a 30 Dias

Registados

