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På grund av rådande omständigheter gällande 
spridningen av coronaviruset och risken för att 
drabbas av covid-19, erbjuder Public Clean nu 
sanering av viruset vid konstaterad smitta eller 
i förebyggande syfte som en säkerhetsåtgärd.

Att som företag få in smittan i verksamheten 
kan få stora konsekvenser. Det är därför viktigt 
att snabbt hitta smittokällan och omedelbart 
sanera lokaler och utrustning för att förhindra 
vidare smittspridning. Då många traditionella 

desinficeringsmedel endast är verksamma mot 
bakterier är det av största vikt att rätt metoder 
och utrustning används för en effektiv sanering 
av coronavisruset. 
Vi använder endast ett beprövat och miljövänligt 
medel som dödar bakterier, svamp, mögel, spo-
rer, virus (coronavirus), vinterkräksjuka, MRSA, 
Clostridium och SARS. Resultatet ger minskad 
spridning av virus och även av de multiresisten-
ta bakterier som finns i exempelvis salmonella 
och listeria.
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Public Clean tar den rådande situationen på 
stort allvar och vi vill att du ska känna dig trygg 
med oss. Vi följer noggrant det aktuella läget 
och vidtar alla åtgärder som är möjliga. 

Tveka inte att kontakta oss om du vill veta mer 
om hur vi arbetar med Covid-19. 
Slå en signal till 0707-950 255 eller skicka ett 
mail till abbe@publicclean.se

VID KONSTATERAD SMITTA AV 
CORONAVIRUSET

• Hela lokalen besprutas med 
  desinficeringsmedlet som har 
  bevisad effekt inom ett par minuter.

• Vi gör en mycket grundlig stor-
  städning av lokalerna enligt en 
  specifik checklista för att säkerställa    
  att risken för bakteriell tillväxt ligger   
  under godkända nivåer.

• Är resultaten godkända utförs 
  ytterligare en desinficering.

• Efter nya visuella kontroller kan 
  arbetsplatsen åter tas i bruk.   

FÖREBYGGANDE DESINFICERING 
AV LOKALERNA

• Vi genomför en grundlig städning    
  och rengöring av lokalen för att   
  säkerställa att risken för bakteriell  
  tillväxt ligger under godkända 
  nivåer.

• Desinficeringen genomförs. 

• Efter nya visuella kontroller kan 
  arbetsplatsen åter tas i bruk.  
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Sanering av Corona

SANERINGSALTERNATIV


