
Klasyfikacja Spauldinga opisuje stopień 
trudności zabicia zarazków środkami 
dezynfekującymi. 

Ogólnie przyjmuje się, że: 
     Wirusy otoczkowe są łatwiejsze do eliminacji. 

Są to między innymi: Grypa, koronawirus oraz zapalenie wątroby. 

     Wirusy bezotoczkowe są znacznie
    trudniejsze do zabicia.
    Są to między innymi: Norowirus, rotawirus.

Klasyfikacja Spauldinga

Zarazki są wszechobecne w naszym środowisku i łatwo rozprzestrzeniają 
się poprzez kontakt z innymi osobami czy powierzchniami oraz przez ich 
wdychanie/połykanie.
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ŚRODKI ZAPOBIEGAJĄCE NOWEMU
KORONAWIRUSOWI (SARS-COV-2)

1 FAKTY

2 ZAPOBIEGANIE ZAKAŻENIOM

Mycie rąk  
Częste i przez co najmniej 
20 sekund – rozwieś plakaty 
z przypomnieniem

Dezynfekcja rąk 
Zapewnij dostępne i 
łatwe w użyciu stacje 
dezynfekcji rąk 

Zakrywanie ust i nosa 
Podczas kaszlu lub 
kichania

Unikanie bliskiego kontaktu 
Zachęcaj do dystansu 
społecznego

Regularnie informuj o zasadach 
dotyczących postępowania 
na wypadek chorób, higieny 
osobistej oraz właściwych 
procedurach kontroli zakażeń

Przeprowadzaj szkolenia dla 
pracowników i podkreślaj, jak 
ważne jest pozostawanie w 
domu podczas choroby

Podczas epidemii, np. sezonu 
grypowego, stosuj się do 
lokalnych/regionalnych 
wytycznych; realizuj plan, 
który pozwoli na ciągłość 
działalności biznesowej

WSPIERANIE DOBRYCH 
NAWYKÓW

PRZERWANIE CYKLU 
ZAKAŻEŃ

EDUKACJA

Nie pozwól zarazkom na 
ich rozprzestrzenianie się!

Używaj środków 
dezynfekujących  
Sprawdź klasyfikację EN 
środków na etykiecie i 
postępuj zgodnie z instrukcją

Zwracaj szczególną 
uwagą na powierzchnie 
najcześciej dotykane

Sprzątaj i dezynfekuj 
Unikaj zanieczyszczeń 
krzyżowych narzędzi do 
sprzątania, takich jak mopy

Zarodniki

Mykobakterie (prątki)

Wirusy bezotoczkowe

Grzyby

Bakterie

Wirusy otoczkowe

Każde doświadczenie ma znaczenie.™



ZABIJ 99,99% BAKTERII*
DZIĘKI PROFESJONALNYM PRODUKTOM P&G

Udowodniono, że nasze produkty zabijają bakterie, które ogólnie 
uznawane są jako trudniejsze do zabicia niż wirusy otoczkowe. 

Fairy Expert. Dezynfekujący Płyn 
Odtłuszczający do Kuchni 750ml

• Zabija 99,99% bakterii 
(Zgodnie z normami EN 1276 i EN13697, czas
kontaktu: 3 min)

• Dezynfekcja i odtłuszczanie 2 w 1
• Bez zapachu i chloru
• Spray gotowy do użycia
• Skład niekorozyjny
• Nadaje się do kontaktu z żywnością

HACCP
Pozostałe produkty P&G Professional

skuteczne podczas stosowania dobrych praktyk higienicznych, 
zgodnie z protokołami HACCP

Mr Proper 3in1 płyn dezynfekujący do szkła 
i innych powierzchni 750ml

• Zabija 99,99% bakterii 
(Zgodnie z normą EN13697, czas kontaktu: 3 min)

• Dezynfekcja, czyszczenie i połysk 3 w 1
• Nadaje się również do czyszczenia stali   

nierdzewnej i szkła
• Skutecznie usuwa plamy i odciski palców
• Nie pozostawia smug
• Spray gotowy do użycia
• Preparat niekorozyjny

HIGIENA POMIESZCZAŃ/SAL

Zarazki mogą kryć się w zabrudzeniach

• Prawidłowe czyszczenie usuwa zabrudzenia, w których znajdują się zarazki i mogą się  
 w nich namnażać.

• Prawidłowe czyszczenie umożliwia skuteczniejsze działanie środków dezynfekujących.

HIGIENA KUCHNI

Stosuj preparaty biobójcze w sposób bezpieczny. Przed użyciem należy zawsze zapoznać się z etykietą i ulotką informacyjną. 
*Zgodnie z normami EN1276 i EN13697 (czas kontaktu: 2/3 minuty).

CZYSZCZENIE... to usuwanie zabrudzeń z powierzchni.

DEZYNFEKCJA... to zabijanie / zmniejszanie ilości zarazków, które mogą 
powodować choroby, nieprzyjemne zapachy czy psucie się. Musisz czyścić 

ORAZ 
dezynfekować!

Każde doświadczenie ma znaczenie.™

Bezpieczne. Proste w użyciu. Skuteczne.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2231) udostępniane na rynku i stosowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są produkty biobójcze, na 
które zostało wydane pozwolenie albo zezwolenie na handel równoległy albo pozwolenie na obrót. Zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy o produktach biobójczych, produkty biobójcze udostępniane na rynku i stosowane na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlegają wpisowi do Wykazu Produktów Biobójczych (wykaz: http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biobójcze)

Wykaz obejmuje między innymi produkty do dezynfekcji w tym: Fairy Expert Dezynfekujący płyn odtłuszczający do kuchni 750ml (kat: I gr. 4) oraz Mr.Proper 3in1 płyn dezynfekujący do szkła i innych powierzchni 
750ml (kat. 1, gr. 2).

Mając na uwadze powyższy wykaz oraz zgodnie z załącznikiem V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania 
produktów biobójczych (Dz. Urz. UE L 167 z 27.06.2012 r., str. 1, z późn. zm.), produkty biobójcze przeznaczone do dezynfekcji należą do grupy produktowej kategorii 1. Spośród grup kategorii 1, warto zaznaczyć, 
że grupa 2 obejmuje produkty stosowane m.in. do celów dezynfekcji powierzchni, materiałów, wyposażenia nie mających kontaktu z żywnością, a grupa 4 obejmuje produkty przeznaczone m.in. do dezynfekcji 
urządzeń w dziedzinie żywności.


