
Desenvolvido e verificado pela Diversey® e por especialistas Diversey Consulting™

Shield - Seu Selo de Higiene em 
Serviço de Alimentação e Hospitalidade

O novo Diversey Shield permite que você reconstrua a confiança de seus clientes em relação à sua marca e seus 
padrões de limpeza. Os funcionários também podem ter certeza de que estão trabalhando em operações e  
instalações higienicamente seguras.

O Shield comunica efetivamente que os protocolos aprimorados de limpeza e desinfecção baseados nas orien-
tações da OMS e do CDC são monitorados por especialistas da Diversey.
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Auditoria aprimorada de limpeza e 
desinfecção

• Limpeza completa Diversey e 
soluções em vigor contra COVID-19, 
alimentadas pela tecnologia de 
desinfecção líder de mercado AHP®

• Protocolos de limpeza e desinfecção 
aprimorados (método, frequência), 
tempo de contato, taxa de diluição, 
pontos de contato elevados)

• Materiais de apoio adequados no 
local (gráficos de parede, cartões de 
instruções, cartões de métodos)

• A equipe é treinada para melhorar a 
limpeza e higiene pessoal (Diversey 
pode apoiar com sua Academia de 
Higiene) 

Auditoria do programa de segurança 
COVID-19

• Alcance de limpeza e desinfecção 
no local (independente da marca do 
produto)

• Cobre tudo, desde higiene manual 
e pessoal, distanciamento social, 
ventilação, serviço sem contato, saúde 
dos colaboradores, EPI, treinamento 
de equipe e material de comunicação 
com os colaboradores e clientes

• A Diversey Consulting pode auditar o 
programa de suporte operacional da 
própria empresa ou criar um protocolo 
COVID-19 personalizado e uma lista 
de verificação

Auditoria do sistema de gestão da 
segurança de alimentos

• Cumprimento de todas as diretrizes 
de segurança alimentar exigidas 
nas áreas de produção e serviço de 
alimentos

• Alinhamento com os procedimentos 
HACCP e a legislação local

• O Sistema de Gestão de Segurança de 
Alimentos da própria empresa pode 
ser auditado ou a Diversey Consulting 
pode criar um FSMS personalizado

Verificação por vendas treinadas, equipe 
de serviço ou distribuidor

• Mínimo de duas auditorias / ano com 
pontuação mínima de 90%, incluindo 
a conclusão de um plano de ação 
corretiva

• O Shield tem um selo anual e pode 
ser usado como um adesivo ou 
digitalmente

Verificação por especialistas da Diversey 
Consulting

• Mínimo de uma auditoria / ano com 
pontuação mínima de 95%, incluindo 
a conclusão de um plano de ação 
corretiva

• O Shield tem um selo anual e pode 
ser usado como um adesivo ou 
digitalmente

Verificação por especialistas da Diversey 
Consulting

• Duas auditorias aprovadas de 
Segurança de Alimentos com 
pontuação verde, incluindo a 
conclusão de um plano de ação 
corretiva

• O Shield tem um selo anual e pode 
ser usado como um adesivo ou 
digitalmente
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Saiba mais: 
https://hub.diversey.com/pt-br/diversey_programa_shield_latam

Vantagens do Diversey Shield

✓  Minimizar o impacto da crise de COVID-19 em seus 
negócios

✓  Firmar um compromisso visível com seus clientes de que 
suas instalações são seguras para fazer compras, comer 
e dormir

✓  Demonstrar conformidade com as autoridades locais

✓  Oferecer garantia e confiança extra com desinfetantes 
aprovados para o cuidado da saúde

✓   Garantir um ambiente de trabalho seguro para seus 
colaboradores

✓  Proteger sua marca


