
COVID-19:

Cum să curățați podeaua Eficient și in Siguranță 
folosind un Echipament de spălat aspirat

Răspândirea rapidă a COVID-19 în întreaga lume a readus practicile 
de igienă în centrul atenției. La nivel personal, cu toții punem mai 
multă atenție în ceea ce privește igienizarea regulată a mâinilor. În 
același timp, în spitale, în magazine alimentare și în alte facilități care 
oferă servicii esențiale, echipele de curățenie lucrează suplimentar 
pentru curățarea și dezinfectarea suprafețelor.

Incă înainte de apariția coronavirusului, curățarea podelelor 

a fost esențială pentru controlul infecției. Deși inca nu este 

clar cat timp virusul care provoacă COVID-19 poate trăi pe 

diferite suprafețe, inclusiv pe podele, Organizația Mondială  

a Sănătății estimează că ar putea dura până la câteva zile.

Pardoselile nu sunt la fel de puternice transmi ca multe alte 

suprafețe (mânerele ușilor, întrerupătoarele de lumină etc.), 

dar bacteriile de pe podea se pot transfera în aceste alte 

suprafețe foarte ușor. Oamenii pot arunca bacteriile în aer 

cu încălțămintea, pot călători pe căruțe și alte echipamente  

și orice este ridicat de pe podea poate aduce contaminanți 

cu acesta.

Cea mai rapidă, mai sigură și eficientă metodă de curățare  

a pardoselilor dure din spațiile comerciale, de birouri și 

industriale este să folosim un echipament de spălat aspirat. 

Acest articol analizează pe scurt motivele pentru care un echi-

pament de spălat aspirat este metoda preferată de curățare, 

prezintă cele mai bune practice in utilizarea echipamentului 

și răspunde la câteva din întrebări comune despre curățarea 

pardoselilor pentru a putea preveni răspândirea COVID-19.



De ce să folosiți un echipament  
de spălat aspirat?

Când vine vorba de curățarea pardoselilor, metoda manuală  

(adică folosind mopul) nu rezolvă.

Avantajele folosirii echipamentelor de spălat aspirat sunt urmatoarele:

1. Igiena. Apa din galeata in care se curăță mop-ul este curată doar 

când este utilizată prima dată. Fiecare curățare ulterioară a mopului 

adaugă contaminanți în apă din recipienți. Folosind echipamentul de 

spălat aspirat este singura modalitate de a vă garanta că pe podea nu 

ajunge decât apă curată și substanțe chimice.

2. Eficiența spălării. Spălatul tradițional al pardoselilor folosind mopul 

nu elimină contaminanții de pe suprafață ci doar le răspândesc. După 

măsurarea contaminării bacteriene pe mopurile folosite în spitale, un 

grup de cercetători canadieni a concluzionat că utilizarea mopurilor in 

curățenie este echivalentă cu „vopsirea zilnică a podelelor spitalului cu 

suspensii groase de micro organisme”. În schimb, echipamentelor de 

spălat aspirat, curăță și extrag murdăria foarte eficient, asigurându-vă 

că sunt îndeplinite standardele de curățenie.

3. Siguranță. După spălatul traditional cu mop, podeaua rămane umedă, 

ceea ce crește riscul de alunecare și incidente de cădere. La trecerea 

unui echipament de spălat aspirat se realizează si o uscare într-o 

singură trecere a suprafeței, astfel încât podeaua să nu fie alunecoasă.

4. Productivitatea. Chiar dacă spălatul tradițional folosind mopul 

pare a fi un mod sigur și eficient de curățat, acesta nu este și unul 

productiv. Echipamentele de spălat aspirat pot curăța mai rapid decât 

cel traditional aceeași suprafață, eliberând timpul de curățare pentru 

alte sarcini importante.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC377258/?page=1


Echipament de curățat aspirat 
Practici de curățenie

Curățarea pardoselilor folosind un echipament de curățat aspirat este 

mod mai sigură și mai eficientă decât curățarea tradițională folosind 

mop-ul. Atâta timp cât echipa dvs. respectă protocoalele recomandate 

pentru protecția personală emise de autoritățile naționale, regionale și 

/ sau cele locale de sănătate publică (de exemplu, purtarea măștilor și 

a mănușilor de protecție, spălarea mâinilor frecvent, evitarea atingerii 

feței), folosirea unui echipament de curățat aspirat nu le va expune la 

un risc crescut de a contacta COVID-19.

Aceste practici de bună utilizare, vă vor ajuta să maximizați 

performanța echipamentului dvs:

1. Utilizarea unui sistem de dozare a substanței chimice. 

Dacă nu utilizați suficientă substanță chimică, nu veți 

putea curăța eficient. Dacă utilizați prea multă, nu numai 

că nu este economic, dar veți risca să lăsați substanțe 

reziduale pe podea. De asemenea, un sistem de dozare  

a substantei chimice folosite pentru curățenie, vă va ajuta 

economisi timpul pe care echipa dvs il petrece pentru a 

amesteca manual detergentul în apă și timpul de curățare  

a rezervorului de soluție după fiecare utilizare.

2. Păstrați echipamentul curat și uscat. Nu puteți curăța  

o suprafață cu echipamente murdare. Toate părțile mașinii, 

inclusiv toate periile și lamele racletei, trebuie spălate 

complet și lăsate să se usuce după utilizare.

3. Verificați regulat racletele și lamele acestora. În cazul 

în care racletele si lamele aferente nu sunt menținute în 

stare bună, mașina nu va putea colecta în mod eficient apa 

contaminată. Pentru mai multe informații despre întreținere, 

citiți: ”Maximizarea performanței si a duratei de viata a 

echipamentului dvs.”

4. Mențineți capacul rezervorului de recuperare deschis 

după utilizare. Acest lucru va permite echipamentului să 

se usuce și să elimine bacteriile care provoacă miros.

5. Ajustati-va viteza de deplasare. Rezultatele bune 

in procesul de curățare depind de utilizarea cantității 

potrivite de apă, de substanțe chimice folosite și de a 

oferi echipamentului timp sufficient de lucru. Reglați 

debitul de apă și presiunea pe perie in funcție de tipul  

de podea de curățat și permiteți un timp suficient  

de curățare.

6. Când este nevoie folosiți echipamente cu spălarea 

cilindrică. Mașinile cilindrice umezesc rosturile mari 

de pe podea și le curăță într-o singură trecere. Pentru 

aplicațiile în care există o mulțime de rosturi libere, o 

mașină cilindrică poate economisi timp considerabil, 

deoarece nu este necesară pre-măturarea.

7. Folosiți paduri care conține diamante sau zirconiu 

cubic. Padurile care conțin diamante microscopice sau 

zirconiu cubic oferă rezultate excelente de curățare 

pentru anumite tipuri de pardoseli. În testele din lumea 

reală, s-a demonstrat că folosirea acestor tipuri de paduri 

scade semnificativ cantitatea de bacterii de pe podea.

8. Treceti de doua ori daca este nevoie. Dacă zona este 

deosebit de murdară, spălarea dublă poate fi singura 

modalitate de a îndepărta petele de murdărie.

https://publish.nilfisk.com/media/15512/maximizing-your-scrubbers-life-and-performance_letter_ro.pdf
https://publish.nilfisk.com/media/15512/maximizing-your-scrubbers-life-and-performance_letter_ro.pdf
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Ce substanțe chimice pot să folosesc in echipament?

Aș putea folosi înalbitor/ clor?

Trebuie să respectați întotdeauna orientările furnizate de 

autoritățile naționale, regionale, și / sau cele locale și să 

vă asigurați că detergentul pe care îl utilizați este aprobat 

pentru echipamentele de spălat aspirat. Unele recomandări 

oficiale pot specifica tipurile de detergenți pentru utilizare 

împotriva virusului COVID-19.

Nu recomandăm utilizarea înălbitorului sau a clorului, 

deoarece aceste substanțe chimice pot deteriora atât 

echipamentul cât și podeaua.

Contactați reprezentantul local de vânzări Nilfisk sau serviciul 

de service pentru întrebări despre utilizarea substanțelor 

chimice în echipamentele Nilfisk.

Pot să folosesc un echipament de spălat aspirat pentru 

up to 10 minutes, pentru a dezinfecta podelele?

Nu. Majoritatea substanțelor tip dezinfectant necesită un 

timp de acționare pe suprafață de până la 10 minute, care 

este mai lung decât timpul in care se efectuează procesul 

de spălare. Puteți să utilizați echipamentul de spălat aspirat 

pentru a curăța bine suprafața, dupa care să puteți să o 

dezinfectați dupa nevoia specifică.

Pot folosi apă fierbinte în echipamentele de  

spălat aspirat?

Nu. Nu ar trebui să introduceți apă mai caldă de 40°C în 

rezervor. Se știe că virusul care provoacă COVID-19 este 

sensibil la temperaturi peste 56°C, uciderea virusului prin 

temperaturi ridicate necesită, de asemenea, un timp de 

staționare prelungit (cel puțin 30 de minute).

Are un echipamentul de spălat aspirat nevoie de un 

filtru HEPA pentru a împiedica bacteriile să reintre în 

aer prin evacuarea din motorul de aspirație?

Nu. În timp ce filtrele HEPA păstrează bacteriile obținute 

în timpul aspirarii uscate, acestea nu sunt necesare pentru 

aplicații umede, deoarece particulele se leagă de apă și nu 

sunt eliberate înapoi în mediu. Echipamentele de spălat 

aspirat sunt utilizate pe scară largă fără filtre HEPA în 

industria camerei curate, care are cerințe stricte cu privire  

la numărul de particule admise în aer.

Nilfisk este aici pentru a sprijini echipele de curățenie care 
lucrează neobosit pentru a combate răspândirea COVID-19. 
Dacă aveți întrebări cu privire la curățenie în acest timp, vă 
rugăm să ne contactați la info.ro@nilfisk.com

Întrebări frecvente despre procesul de curățare pentru  
a preveni răspândirea COVID-19

www.nilfisk.ro

https://www.chinalawtranslate.com/coronavirus-treatment-plan-7/?lang=en
mailto:info.ro%40nilfisk.com?subject=
https://new.nilfisk.com/ro-ro

