Public Clean vidtar åtgärder
för att förhindra spridning
av coronaviruset
Utvecklingen och spridningen av covid-19 har föranlett Public Clean att vidta extra åtgärder.
Vi skärper våra rutiner för att minska risken för smittspridning och följer händelseutvecklingen
noga för att säkerställa professionell hantering av viruset. Detta för att minimera riskerna för
smitta bland kunder och personal.
Samtliga i vår personalstyrka är informerade att stanna hemma vid minsta tecken på att de, eller
någon familjemedlem, uppvisar några som helst symptom. Våra medarbetares och våra kunders
trygghet är alltid vår högsta prioritet och vi uppdaterar oss regelbundet om vår personals hälsa,
både för deras egen och för våra kunders räkning.
Vi gör allt vi kan för att du ska känna dig trygg med oss som leverantör.
Vi på Public Clean arbetar enligt följande:

•
•
•
•
•
•
•

Vid sjukdomssymptom (även mildare) som luftvägsinfektion, feber, förkylning stannar vi
hemma tills vi är symptomfria och därefter i ytterligare 48 timmar..
Vi tvättar händerna ofta och noga med mycket tvål både före och efter varje städtillfälle
enligt 30-sekunders-regeln.
Vi håller lite längre avstånd till andra personer än vad vi brukar.
Vi skakar inte hand med de personer vi möter. Vi håller avståndet, säger ”Hej” och vinkar istället.
Vi använder alltid nya engångshandskar, som givetvis kasseras efter varje städtillfälle.
Vi använder bakteriedödande rengöringsmedel.
Vi använder alltid nytvättade trasor och moppar.
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, sporer, virus (coronavirus), vinterkräksjuka, MRSA, Clostridium och SARS. Resultatet ger minskad spridning av virus och även
av de multiresistenta bakterier som finns i exempelvis salmonella och listeria.
Vår personal genomgår utbildning för att kunna utföra tjänsten.
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 mig om du vill veta mer om hur vi arbetar med Covid-19.
Jag finns på telefon 0707-950 255 eller skicka ett mail till abbe@publicclean.se
Med vänlig hälsning
Abbe Elyounssi
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