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Coronavirus (COVID-19)

Actie Plan

Volksgezondheidfunctionarissen hebben een nieuw coronavirus
(SARS-CoV-2) geïdentificeerd. Om uw bedrijf
te beschermen zijn er procedures voor infectiepreventie en omgevingshygiëne. Samen kunnen we
helpen de verspreiding van COVID-19 te voorkomen.

Wat zijn de gevolgen voor boerderijen?

Standaard preventieprocedures in het melkproces zijn niet voldoende, als ze niet worden ondersteund door
nauwkeurige omgevingshygiënepraktijken. Omgevingshygiëne helpt het risico op kruisbesmetting, afkomstig
van de externe omgeving of van interne besmettingsvectoren, te voorkomen.

ACTIES

1

3 makkelijke stappen:

2

Reinig en desinfecteer
elke dag de wanden en
vloeren van de melkstal
en van de melkopslagruimte, de melkclusters
en kalverhokken met
schuimende of nietschuimende producten.

OPLOSSINGEN

Reinig en desinfecteer
regelmatig handen en
onderarmen, vooral als er
geen wegwerphandschoenen zijn. Indien er
gewone handschoenen
worden gebruikt, reinig en
desinfecteer deze dan ook.

3

Reinig en desinfecteer de
zolen van het schoeisel bij
het binnenkomen en
verlaten van elk gebied rond
de boerderij of gebruik
wegwerp overschoenen.

ECOLAB COVID-19 RANGE

SCHUIMENDE PRODUCTEN

Schuimproducten zijn ideaal voor
grote oppervlakken en kunnen
gemakkelijk worden aangebracht
met specifieke schuimapparatuur.
Schuim helpt bij het reinigen en
desinfecteren van de ruimtes, zelfs
zonder, of met weinig mechanische
actie.
TOPAX 66, TOPAX 91, TOPACTIVE OKTO,
INCIMAXX T, INCIMAXX DES N

NIET SCHUIMENDE PRODUCTEN

Niet-schuimende producten zijn
ideaal voor kleine oppervlakken,
zoals tafels waar een mechanische
actie gemakkelijk kan worden
uitgevoerd. Ze kunnen ook worden
gebruikt voor het reinigen en
desinfecteren van schoeisel.
ALCODES, ALCODES MAXI WIPES,
DRYSAN OXY, DRYSAN OXY WIPES,
OXYDES RAPID, OXYDES MAXI WIPES,
ASEPTOSTAR, ASEPTOFORCE,
ASEPTOSUPRA

HANDZEPEN / DESINFECTANTEN

Zeep kan gebruikt worden om het
zichtbare vuil te helpen verwijderen
vóór desinfectie en het effect van
het desinfectiemiddel te maximaliseren. Op deze manier kan de
doeltreffendheid van het desinfectiemiddel worden gegarandeerd.
EPICARE 5C, EPICARE DES, MANODES GP,
MANODES LI, SPIRIGEL COMPLETE

Gebruik biocides veilig. Lees voor gebruik eerst het label en de productinformatie.
Niet alle Ecolab producten zijn beschikbaar in alle landen.
Neem voor informatie over de beschikbaarheid van een product contact op met een Ecolab dealer in uw land.

WAAR KAN IK MEER
INFORMATIE KRIJGEN?

EPA: content.govdelivery.com/accounts/USAEPAOPPT/bulletins/278c716
WHO: who.int/health-topics/coronavirus
CDC: cdc.gov/coronavirus/index.html
Ecolab: ecolab.com/coronavirus

