
Σχέδιο εφαρμογών αποκατάστασης εσωτερικών χώρων 

από ‘‘μολυσματικούς παράγοντες’’ με ιδιαίτερα ‘’επικίνδυνες λοιμώξεις’’ τεσσάρων σημείων από την  

Secureness Plus  

Οι ολοκληρωμένες εφαρμογές δεν αναφέρονται στην αντιμετώπιση μονό π.χ. για  το δυνητικά ’’ άγνωστο του SARS-CoV-2’. 

Στο σχέδιο εφαρμογών αποκατάστασης εσωτερικών χώρων των τεσσάρων σημείων, με Ολοκληρωμένες Εφαρμογές 

Απολύμανσης, Απορρύπανσης-Καθαριότητας, Αποκατάστασης, έχουμε φροντίσει να καλύπτουμε όλα τα κενά ή/και 

‘’τυχόν παραλείψεις’’ στην πράξη με επενδύσεις που μετατρέπουν ανασφάλεια και αβεβαιότητα σε ασφαλή υγειονομικό 

πλεονέκτημα. 
 

Πρωτόκολλα : Γίνεται πάντα σύνταξη διαχειριστικής και εφαρμοστικής μελέτης, εντοπισμός προβλημάτων στον χώρο και 

εφαρμογή των - περιβαλλοντικών και υγειονομικών- επαγγελματικών Πρωτόκολλων.( Υγιεινή και Ασφάλεια εργαζομένων, 

Υγειονομική ασφάλεια για μετά τις εφαρμογές αυτών που θα επαναχρησιμοποιήσουν τον χώρο –χωρίς ρίπους-  καθώς 

και φθορών -καταστροφής άλλα και προστασία του περιβάλλοντος) . 
 

1. BioSanitizers: Αντιμετώπιση  με απολυμαντικές εφαρμογές Bio- Sanitizers   και απολυμαντικά ευρέως φάσματος. 

Που να πληρούν τις  προδιαγραφές Ε.Ο.Δ.Υ. και έγκριση Ε.Ο.Φ. κλπ  

 Sanivir Απολυμαντικό (Conclusion Virucidal activity EN-14476-2014-A2-2019- Coronavirus humano 229E) 
 

 Sera Απολυμαντικό Απολυμαντικό ευρέως φάσματος. Βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο Πληροί της 
προδιαγραφείς HACCP – ISO 2200 

2. Ενδελεχή απορρύπανση: Καθαριότητα σε βάθος (Deep-Depollution) (με επιμέλεια και με περισσότερη 

λεπτομέρεια)  Ένα Απόλυτα Επαγγελματικό Σύστημα Βio-καθαρισμού, Πολλαπλών Εφαρμογών, ‘‘Προηγμένης 

Τεχνολογικά Ενεργειακής Απόδοσης’’, με Έγκριση ‘‘ Green Label’’ του CRI για Αφαίρεση Ρύπων,  Συγκράτηση 

Σκόνης και Διατήρηση Εμφάνισης με το σύστημα φίλτρων HEPA 13 σημαίνει ότι να μπορεί να συγκράτηση 99,97% 

των εν λόγω ρυπογόνων σωματιδίων βρωμιάς που απορροφά. 

3. Επιμελημένη Εξυγίανση : Εφαρμογή  ολοκληρωμένων ‘‘περιβαλλοντικων μέτρων Bio –εξυγίανσης’’(Green 

Decontamination) ,για  την   δέσμευση και δυνατότητα καταστροφής σωματιδίων έως και 0,1 μικρών , αλλα και στα 

Συστήματα καθαρισμού αέρα NCCO Air Purifiers .Βασίζουν τη λειτουργία τους στην τεχνολογία της Νάνο-

Περιοριστικής Καταλυτικής Οξείδωσης . 

4. Εφαρμογή Αποκατάστασης (Trioxygen): Ολοκληρωμένη εναλλακτική διαχείριση κατ΄ όγκο και γενικά των 

επιφανειών σε εσωτερικό περιβάλλον , για εξουδετέρωση  ‘’Ρυπογόνων χημικών κοκτειλ’’, με την πρωτοποριακή 

μέθοδος της ‘‘Καταλυτικής Οζονοποίησης , μια επί τόπου χημική οξείδωση (ISCO ),  χωρίς 

υπολειμματικότητα , αλλά και  ( διεργασία  υψηλής απόδοσης για επαναφορά όζοντος σε οξυγόνο ) όπου  

παρέχεται   -(Bio–Disinfection) -, σε ένα ευρύ φάσμα βιολογικών απειλών και παθογόνων παραγόντων .  
 

Υ.Γ. :Αν και στα υγειονομικά πρωτόκολλα μπορεί να μην υπάρχει ”αναφορά” για τα σχολαστικά μέτρα καθαρισμού – 
απολύμανσης σε Wall-to-wall μοκέτες – χαλιά, κοκοφοίνικα, σιζάλ, έχουμε φροντίσει να τα καλύπτουμε όπως και όλα τα 
κενά ή/και ‘’τυχόν παραλείψεις’’ στην πράξη με τις Ολοκληρωμένες Εφαρμογές Απολύμανσης, Απορρύπανσης-
Καθαριότητας, Αποκατάστασης.  

Με την παράδοση ως Βεβαιωμένη απόδειξη των παρεχόμενων υπηρεσιών αποκατάστασης εσωτερικών χώρων από 
‘‘μολυσματικούς παράγοντες’’ με ιδιαίτερα ‘’επικίνδυνες λοιμώξεις’’ ,  γίνεται ολοκλήρωση με την ακριβή μέτρηση της 
ποιότητας του αέρα  και την  επαρκή τεκμηριωμένη “απόδειξη” αποκατάστασης - ENSURE Touch by Hygiena- στο  ‘’ευφυές 
ηλεκτρονικό εργαλείο’’ – EngLandGR POSI App Presentation . 

Η Secureness Plus ως Εξειδικευμένη Ομάδα Αντιμετώπισης Επικίνδυνων Λοιμώξεων σε οποιοδήποτε χώρο, με την 

υπέρβαση των απαιτήσεων  μετατρέπει  την υγειονομική ανασφάλεια και αβεβαιότητα των φιλοξενούμενων – 

ταξιδευτών,  σε προαγωγή υγειονομικής εξασφάλισης για μεγαλύτερη ευημερία. 

Πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887 

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος 

Ιωάννης Βγενής 

Cleaning Advisor 
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