
Αναπτύχθηκε και ελέγχθηκε από την Diversey® 
και τους Ειδικούς Συμβούλους της Diversey®

Shield - “Σφραγίδα Υγιεινής”

Το νέο πρόγραμμα Shield της Diversey επιτρέπει στους πελάτες να ξαναχτίσουν την εμπιστοσύνη των 
επισκεπτών και των πελατών τους απέναντι στην επωνυμία τους και στα πρότυπα καθαριότητας. Οι 
εργαζόμενοι μπορούν επίσης να είναι σίγουροι ότι εργάζονται σε υγιεινά ασφαλείς λειτουργικές εγκαταστάσεις. 
Το πρόγραμμα Shield επικοινωνεί αποτελεσματικά ότι τα επαυξημένα πρωτόκολλα καθαρισμού και 
απολύμανσης με βάση τις οδηγίες του WHO και του CDC ελέγχονται από τους ειδικούς της Diversey.
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Περιλαμβάνει Περιλαμβάνει
Επαυξημένος έλεγχος για τον καθαρισμό και 
την απολύμανση
• Ολοκληρωμένες λύσεις της Diversey έναντι 

του Covid-19 αλλά και για τον καθημερινό 
καθαρισμό και την απολύμανση στις 
εγκαταστάσεις σας

• Επαυξημένα πρωτόκολλα καθαρισμού 
και απολύμανσης στις εγκαταστάσεις σας 
(μέθοδος, συχνότητα, χρόνος επαφής, 
αραίωση, κρίσιμα σημεία υψηλής 
συχνότητας αφής)

• Επαρκή υποστηρικτικά υλικά στις 
εγκαταστάσεις σας (wall charts, κάρτες 
οδηγιών, method cards)

• Το προσωπικό είναι εκπαιδευμένο στις 
επαυξημένες πρακτικές καθαρισμού και 
απολύμανσης και στην τήρηση προσωπικής 
υγιεινής (Η Diversey μπορεί να σας 
υποστηρίξει μέσω της Ακαδημίας Υγιεινής)

Audit για τον έλεγχο της ασφάλειας έναντι 
του COVID-19
• Διαθέσιμη στις εγκαταστάσεις σας σειρά 

για τον καθαρισμό και την απολύμανση 
(ανεξαρτήτως αν είναι προϊόντα της 
Diversey)

• Καλύπτει τα πάντα, από την τήρηση της 
προσωπικής υγιεινής, την κοινωνική 
απόσταση, τον εξαερισμό, τις ανέπαφες 
υπηρεσίες, την υγεία του προσωπικού, τα 
ΜΑΠ, την εκπαίδευση του προσωπικού 
και τα επικοινωνιακά υλικά προς τους 
εργαζόμενους και τους πελάτες σας.

• Η επιχείρηση διαθέτει Υποστηρικτικό 
Πρόγραμμα Λειτουργίας έναντι του 
COVID-19 που μπορεί να ελεγχθεί ή οι 
ειδικοί Σύμβουλοι της Diversey μπορούν 
να δημιουργήσουν εξατομικευμένα 
πρωτόκολλα έναντι του COVID-19

Έλεγχος συστήματος διαχείρισης 
ασφάλειας τροφίμων
• Συμμόρφωση με όλες τις 

απαιτούμενες οδηγίες για 
την ασφάλεια των τροφίμων 
στον χώρο παραγωγής και 
διαχείρησης τροφίμων

• Ευθυγράμμιση με τις 
διαδικασίες HACCP και την 
τοπική νομοθεσία

• Μπορεί να ελεγχθεί το σύστημα 
διαχείρισης ασφάλειας 
τροφίμων της εταιρείας 
ή η Diversey Consulting 
μπορεί να δημιουργήσει ένα 
προσαρμοσμένο FSMS

Πώς λειτουργεί; Πώς λειτουργεί;
Επαλήθευση της τήρησης των 
προαπαιτούμενων από την εκπαιδευμένη 
ομάδα πωλήσεων, την ομάδα υποστήριξης ή 
τον εμπορικό συνεργάτη

• Τουλάχιστον δύο audit / έτος με ελάχιστο 
σκορ 90% συμπεριλαμβανομένης της 
ολοκλήρωσης ενός σχεδίου διορθωτικών 
ενεργειών

• Η πιστοποίηση Shield έχει ισχύ για ένα έτος 
και μπορεί να επικοινωνηθεί στο χώρο με 
αυτοκόλλητα και άλλα υλικά ή και ψηφιακά

Έλεγχος από τους Ειδικούς Συμβούλους της 
Diversey

• Τουλάχιστον ένα audit / έτος με ελάχιστο 
σκορ 95% συμπεριλαμβανομένης της 
ολοκλήρωσης ενός σχεδίου διορθωτικών 
ενεργειών

• Η πιστοποίηση Shield έχει ισχύ για ένα 
έτος και μπορεί να επικοινωνηθεί στο 
χώρο με αυτοκόλλητα και άλλα υλικά ή 
και ψηφιακά 

Έλεγχος από τους Ειδικούς Συμβούλους 
της Diversey

• Ο συμμετέχων έχει περάσει 
δύο audit Ασφάλειας 
Τροφίμων με πράσινο σκορ 
συμπεριλαμβανομένης της 
ολοκλήρωσης ενός σχεδίου 
διορθωτικών ενεργειών

• Η πιστοποίηση Shield έχει 
ισχύ για ένα έτος και μπορεί 
να επικοινωνηθεί στο χώρο με 
αυτοκόλλητα και άλλα υλικά ή 
και ψηφιακά
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Μάθετε περισσότερα στο: https://diversey.com/en/diversey-shield-program

Τα πλεονεκτήματα του Προγράμματος Shield της Diversey
✓  Ελαχιστοποιείστε το αντίκτυπο που έχει επιφέρει η 

επιδημία COVID-19 στην επιχείρησή σας
✓  Κάντε μια ορατή δέσμευση στον πελάτη σας ότι η 

εγκατάσταση σας είναι ασφαλής για ψώνια, φαγητό και 
ύπνο

✓  Δείξτε συμμόρφωση προς τις τοπικές σας αρχές
✓  Παρέχετε επιπλέον διαβεβαίωση και εμπιστοσύνη ότι 

χρησιμοποιείτε απολυμαντικά νοσοκομειακού τύπου

✓  Διασφαλείστε ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον για 
τους υπαλλήλους σας

✓  Προστατεύστε την επωνυμία σας
✓   Διατηρήστε τα υψηλότερα πρότυπα βιωσιμότητας 

με λύσεις καθαρισμού με οικολογική σήμανση και το 
κορυφαίο προφίλ βιωσιμότητας που σας προσφέρει 
η τεχνολογία AHP® Υπεροξειδίου του Υδρογόνου 
(Accelerated Hydrogen Peroxide), που διασπάται σε 
οξυγόνο και νερό.


