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1. INTRODUÇÃO 
O Programa Shield Clean and Ready foi desenvolvido e auditado pela Diversey. Os serviços prestados consistem em 

uma verificação abrangente da segurança de suas operações.  

O Selo Clean and Ready será concedido após a conclusão com sucesso da auditoria de verificação. Uma vez registrado 

como membro do programa Shield, os estabelecimentos passarão por auditorias periódicas para certificar que 

continuam mantendo os padrões mais altos de segurança.  

O Selo poderá ser exibido com destaque de forma que os hóspedes possam visualizar, como por exemplo, na porta 

de entrada, na porta do quarto do hotel, na mesa do restaurante ou online em uma página corporativa ou plataforma 

de redes sociais. O Programa Diversey Shield Clean and Ready é propriedade da Diversey INC.  
 

 

2. CRITÉRIOS PARA OBTER O SELO CLEAN AND READY 
O Selo Clean and Ready – Verificado pela Diversey somente pode ser concedido ao participante que cumpra os 

seguintes pré-requisitos:   

 Completar uma auditoria ou re-auditoria Clean and Ready com um bom resultado (90%) e completar o plano 

de ação corretiva para as não conformidades que foram observadas durante a auditoria de verificação.  

 Pelo menos 2 auditorias serão realizadas por ano.  

 Todas as áreas e departamentos (de alimentos e não alimentos) deverão ser avaliadas durante as operações 

da auditoria de suporte do Clean and Ready.  

 As soluções completas Diversey para COVID-19 deverão estar adequadas (linha de produtos para a 

reabertura). 

 Linha completa de produtos Diversey não-COVID-19 deverá estar em uso (detergentes, limpeza geral, etc.)  

 Os protocolos de limpeza e desinfecção reforçados deverão estar em prática (frequência, tempo de contato, 

taxa de diluição, pontos com alto nível de contato).  

 Os colaboradores deverão ser treinados em higienização reforçada e higiene pessoal.  

 Os materiais de orientação deverão estar no local para dar suporte à higienização reforçada (cartazes de 

parede, placas de instruções, etc.) 

 As operações de suporte de auditoria Clean and Ready deverão ser conduzidas por um representante da 

Diversey. 

 O Selo será concedido ao estabelecimento que tenha atendido os requisitos completos da verificação.   

 O Selo é válido durante um ano, nos casos em que a auditoria ou re-auditoria tenham sido concluídas com 

um bom resultado.  

 



A Diversey tem autoridade para cancelar a autorização de uso do Selo Clean and Ready, ou qualquer comunicação 

que utilize a imagem do selo, em caso da constatação de severas faltas de conformidade conforme estabelecido nas 

diretrizes oficiais do Programa Shield Clean and Ready ou caso o participante não tenha realizado ações corretivas.  

 

Importante:  As Diretrizes completas do Selo da Diversey podem ser acessadas em: www.diversey.com  

 

FORMULÁRIO DE AFILIAÇÃO  
(é obrigatório preencher todos os detalhes requeridos)  

 

 

Nome da Empresa:  .......................................................................................................................................................................................  

 

Nome da pessoa responsável:  ......................................................................................................................................................................  

Endereço:  .....................................................................................................................................................................................................  

Código Postal + Cidade/Estado:  ...................................................................................................................................................................  

Telefone.:  ..................................................................................   

E-mail1:  .........................................................................................................................................................................................................  

O Programa Shield para o qual estou me candidatando: 

            Programa Shield Clean and Ready 

 

 

1Toda comunicação da Diversey Inc será enviada no e-mail mencionado acima  

 

 
Pelo presente, os abaixo assinados confirmam ter tomado conhecimento dos Regulamentos do Programa Shield e declaram concordar com os 

mesmos. Além disso, o participante concorda com quaisquer mudanças no Regulamento do Programa Shield, de acordo com a decisão da 

Diversey Inc.   

 

Os detalhes obtidos serão tratados com estrita confidencialidade. O participante também declara estar de acordo com o envio das informações 

recebidas a terceiros responsáveis.  

 

De acordo, 

 

 

Nome do Participante: ................................................................................................   

 

 

Assinatura e Data: .......................................................................................................  

 

http://www.diversey.com/

