CORONAVIRUS
INFORMATIE- EN PREVENTIEMAATREGELEN

INFORMATIE- EN PREVENTIEMAATREGELEN
Een virus is een microscopisch klein deeltje dat bestaat uit erfelijk materiaal, verpakt in een eiwitomhulsel. Virussen
worden biologisch actief als zij cellen van levende organismen binnendringen.
Virussen hebben geen eigen voortplantingsapparaat en geen eigen stofwisseling. Ze zijn daarom volledig afhankelijk
van andere gastheerorganismen.
COVID-19 is een besmettelijke ziekte, veroorzaakt door een nieuw coronavirus (SARS-CoV-2). Coronavirussen
danken hun naam aan de krans (in het Latijn corona) rond de virusdeeltjes. Coronavirussen zijn omhulde virussen,
dat wil zeggen dat ze voorzien zijn van een extern lipide membraan dat gemakkelijk kan worden aangevallen door
desinfecterende middelen en ontsmettingsmiddelen, waardoor ze worden geïnactiveerd en de besmettelijkheid van
het virus wordt geneutraliseerd.

COVID-19 kan op de volgende wijze worden overgebracht:
Door hoesten en niezen komen druppels in de lucht die ingeademd kunnen worden.
Via nauw contact met mensen door handen aan te raken of te schudden.
Door oppervlakken of objecten aan te raken die besmet zijn met virusdeeltjes.

Hoe voorkom je besmetting en verspreiding van het
virus?
Was uw handen regelmatig en goed. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) beveelt een handreiniging uit te
voeren met water en zeep of, als deze niet beschikbaar zijn, de handen in te wrijven met een specifiek op alcohol
gebaseerd product. Je handen vaak wassen met water en zeep is een van de belangrijkste maatregelen die u kunt
nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.
•

Houd minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar

•

Raak uw gezicht niet aan, zeker niet met ongewassen handen

•

Voorkom contact met zieke mensen

•

Reinig en desinfecteer oppervlakken

Zoals bij elke overdraagbare ziekte, wordt geadviseerd om niet alleen te focussen op correcte handhygiëne, maar
ook op desinfectie van oppervlakken en voorwerpen met veel contactmomenten.
Een reiniging is de eerste stap die nodig is om het desinfectieproces

te starten en verwijdert daarmee organische
en niet-organische stoffen die de microbiële inactivatie verstoren. De mechanische werking van het reinigen met
reinigingsmiddelen verwijdert een aanzienlijk aantal micro-organismen en virussen. Als een oppervlak niet eerst
wordt gereinigd, kan het succes van het desinfectieproces in gevaar komen. Desinfectie vernietigt de meeste
pathogene micro-organismen en virussen en beperkt zo hun verspreiding.

HOE KAN ZEP U HELPEN?
• Effectieve oplossingen voor infectiepreventie en -bestrijding
• Tools en bronnen om naleving van de protocollen voor infectiepreventie te garanderen

ONTSMETTING VAN HANDEN
INSTANT HAND SANITIZER
Op alcoholbasis, werkt snel tegen ziekteverwekkers en biedt ook een desinfectie zonder resten achter te laten
op de handen. Snelle toepassing. Desinfectie en reiniging in één stap, laat geen residu achter.
FS HYGIENE SOAP
Handreiniger met antibacteriële werking speciaal voor de voedingsindustrie en de institutionele sector. Krachtig
reinigend en samengesteld om mogelijke besmetting van micro-organismen en virussen te voorkomen in
omgevingen waar maximale hygiëne vereist is.

ONTSMETTING VAN OPPERVLAKKEN
DEBAC
• Voor de gecombineerde reiniging en desinfectie van oppervlakken, apparatuur en gebruiksvoorwerpen.

KDS 7
• Krachtig reinigend middel met ontsmettende werking, bestemd voor oppervlakken, apparatuur en gebruiksvoorwerpen.

BIOTECT AV
• Zeer effectieve multifunctionele ontsmettende reiniger. Getest op effectiviteit tegen bacteriën, gisten, schimmels en
virussen.

BIOTECT AV RTU
• Gebruiksklare zeer effectieve multifunctionele ontsmettende reiniger in handige sprayfles. Getest op effectiviteit tegen
bacteriën, gisten, schimmels en virussen.

KDS 17

• Op chloor gebaseerde oplossing voor het reinigen van oppervlakken en gereedschappen in de industriële en institutionele
sector.

ZEPALCO RTU

• Gebruiksklaar alcoholisch ontsmettingsmiddel voor harde oppervlakken.

PASTICHLOR 38

• Reinigende tabletten op basis van chloor, reinigt alle soorten vertrekken, afvalcontainers, vloeren, sanitaire voorzieningen, etc.

ZEPVENTURE ORIGINAL

• Schuimend ontsmettingsmiddel: reinigt, desinfecteert en ontgeurt in één handeling.
Producten

Actief
ingrediënt

Bactericide

Fungicide Virucide* Verdunning

Gebruik

Toepassing

REG.NR

Oppervlakken
Gereedschappen
Warmtewisselaars
van bijv. Airco’s

11047N,
7217B

DEBAC

QUATs

1÷6%

Spray
Onderdompeling
Doek

KDS NR 7

QUATs

1÷6%

Spray
Onderdompeling
Doek

Oppervlakken
Gereedschappen

11047N,
7217B

BIOTECT AV

QUATs

>2%

Spray
Onderdompeling
Doek

Oppervlakken
Gereedschappen

15649N,
3318B

BIOTECT AV RTU

QUATs

Klaar voor
gebruik

Spray

Oppervlakken
Gereedschappen

15649N,
3318B

KDS NR17

CHLOOR

3÷5%

Spray
Onderdompeling
Doek

Oppervlakken
Gereedschappen

12427N,
2904B

ZEPALCO RTU

ALCOHOL

Klaar voor
gebruik

Spray

Oppervlakken
Gereedschappen

NOTIF 043

PASTICHLOR 38

CHLOOR

5 tabletten
in 10 liter
water

Spray
Onderdompeling
Doek

Oppervlakken
Gereedschappen

-

QUATs

Aerosol

Spray

Oppervlakken
Warmtewisselaars
van bijv. Airco’s

-

ZEPVENTURE ORIGINAL

* Werkzaamheid met betrekking tot het actieve ingrediënt

Meer dan 80 jaar sinds de oprichting is ZEP een industrieel begrip op wereldniveau.
Aanwezig in vijf continenten. Zep bedient 1.000.000 klanten, dankzij een uitgebreid
verkoopnetwerk.
ZEP investeert jaarlijks in de R&D van nieuwe producten en apparatuur om zo
hoogwaardige, gebruiksveiligere en minder milieubelastende oplossingen te bieden
voor alle mogelijke aspecten van reiniging en onderhoud.
ZEP Account Managers leveren, samen met de technische afdelingen, professionele,
op de klant afgestemde, ondersteuning waardoor klantgerichte oplossingen worden
verkregen.

INDUSTRIE Gespecialiseerde chemicaliën voor industrieel onderhoud
WATERBEHANDELING Producten en systemen voor het onderhoud van gesloten circuits, koeltorens en stoomketels
VOEDSELVERWERKENDE INDUSTRIE Reinigings- en desinfectiemiddelen voor de voedingsmiddelenindustrie
INSTITUTIONELE MARKT Producten en systemen voor onderhoud en reiniging van hotels, restaurants, etc
PROFESSIONELE SCHOONMAAK EN ONDERHOUD Reinigings- en onderhoudsproducten voor professionele toepassingen
PAPIER EN AANVERWANTE ARTIKELEN Verbruiksaccessoires voor civiel en industrieel gebruik
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