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Pierwszy w Polsce system bezpieczeństwa przeciwepidemicznego
dla firm – jak przygotować bezpieczny zakład produkcyjny
Trwa czwarty etap odmrażania gospodarki, co dla wielu przedsiębiorstw oznacza
powrót do pracy i wznowienie produkcji. Pracodawcy stają przed koniecznością
zmiany systemu zarządzania, reorganizacji linii produkcyjnych, wydzielania
przestrzeni i zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy. Dezynfekcja, do tej pory
kojarzona z sektorem medycznym, teraz wkracza do zakładów przemysłowych czy
firm logistycznych i zostanie tam już na stałe. Jak się do tego przygotować? Jakie
środki i w jakich ilościach będą potrzebne? Medisept, jako pierwsza polska firma ze
specjalistycznej branży dezynfekcji szpitalnej, opracował kompleksowy system
bezpieczeństwa przeciwepidemicznego – szytą na miarę ofertę w standardzie
medycznym dedykowaną dla przemysłu i sektora logistycznego.

Przed epidemią wirusa SARS-CoV-2 dyrektorzy zakładów, administratorzy biurowców, działy
HR, a przede wszystkim prawodawcy nigdy nie musieli reorganizować miejsc pracy na taką,
jak obecnie skalę, ani w obliczu takiego zagrożenia. W każdym sektorze gospodarki
powstało zapotrzebowanie na profesjonalne preparaty dezynfekcyjne i procedury
określające, jakiego rodzaju środki stosować, w jaki sposób to robić skutecznie, i w jakich
ilościach. Dezynfekcja stała się produktem pierwszej potrzeby we wszystkich sektorach
gospodarki. By zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa wśród pracowników,
zapewnić im bezpieczeństwo i uniknąć strat spowodowanych przestojem w pracy, Medisept
przygotował system bezpieczeństwa przeciwepidemicznego. Rozwiązanie, opracowane
przez doświadczonego we współpracy z branżą szpitalną producenta dezynfekcji, to
dedykowane zestawy procedur higienicznych i dopasowana gama profesjonalnych środków
dezynfekcyjnych, kompleksowo zabezpieczające firmy i zakłady produkcyjne przed
zakażeniami.
System skrojony według potrzeb
Propozycja Medisept jest ofertą szytą na miarę, dopasowana do potrzeb zakładów
produkcyjnych, fabryk czy firm transportowych. Kompleksowy system bezpieczeństwa
Medisept obejmuje nie tylko profesjonalne produkty, ale również gotowe procedury
postępowania, specjalistyczne doradztwo i szkolenia dostosowane do sektora, w którym
działa dany zakład pracy. Oferowane przez spółkę z Lublina doradztwo wdrożeniowe polega
na opracowaniu dedykowanych procedur dotyczących produkcji, czy na wypadek
stwierdzenia zakażenia COVID-19 oraz szkoleń i materiałów dla kierownictwa i personelu.
System zapewnia pomoc ekspertów Medisept w doborze odpowiednich środków dezynfekcji
i czystości w zależności od potrzeb i specyfiki obiektu oraz w oszacowaniu ich niezbędnych
ilości. Oferta obejmuje również wzory grafik wspierających promowanie właściwych
zachowań wśród pracowników, takie jak plakaty prezentujące techniki prawidłowej
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dezynfekcji rąk czy instrukcje właściwego postępowania. Doradztwo będzie obejmować
również wizję lokalną z analizą potrzeb przedsiębiorstwa, testy produktów na miejscu u
klienta i przygotowanie dedykowanych planów higieny obiektów.
Opracowując system bezpieczeństwa przeciwepidemicznego, staraliśmy się zbudować w
oparciu o nasze dotychczasowe doświadczenia, kompleksowy zbiór zasad zapewniający
bezpieczeństwo pracy. Proponowane przez nas rozwiązania proceduralno-higieniczne mają
na celu zabezpieczać firmy przed zakażeniami i tym samym utrzymać ciągłość produkcji.
Zależało nam na stworzeniu kompleksowej oferty, systemu, który będzie można
dostosowywać do potrzeb poszczególnych branż. Przygotowaliśmy rozwiązanie, które
sprawdzi się w okresie zagrożenia epidemiologicznego, zapewni firmom bezpieczeństwo i
ciągłość funkcjonowania w trakcie kryzysu. – podsumowuje prezes firmy Przemysław
Śnieżyński, farmaceuta
Środki czystości w standardzie medycznym
Główną częścią produkcji Medisept są środki do dezynfekcji wykorzystywane na salach
operacyjnych, w szpitalach i innych placówkach służby zdrowia. Jakość i skuteczność tych
preparatów jest gwarantowana certyfikatami i badaniami mikrobiologicznymi. Każdy produkt
Medisept zanim zostanie dopuszczony do obrotu jest testowany w akredytowanych
laboratoriach. Drobiazgowe procedury weryfikujące zapewniają wytworzenie możliwie
najbardziej bezpiecznego i skutecznego preparatu, który służy do odkażania narzędzi
chirurgicznych, przestrzeni sal operacyjnych, gabinetów zabiegowych itp. Według tych
samych standardów jakościowych ISO 13485 dla wyrobów medycznych certyfikowanych
przez TUV NORD, wytwarzane są produkty Medisept dezynfekcyjne oraz czystościowe
trafiające zarówno do odbiorcy profesjonalnego jak i indywidualnego. Dlatego też pod
względem parametrów skuteczności niczym nie ustępują środkom dla placówek służby
zdrowia. Preparaty lubelskiej firmy mają certyfikaty z badań dermatologicznych gwarantujące
bezpieczeństwo dla skóry oraz z badań tolerancji materiałowej, co zapewnia, że nie
uszkodzą powierzchni i przedmiotów, z którymi mają kontakt. Niezwykle zaawansowana
standaryzacja procesów produkcyjnych gwarantuje identycznie wysoką jakość każdej partii
produkcji. Zaplecze wiedzy, sprawdzone procedury profilaktyki, wsparcie edukacyjne
dotyczące zasad prawidłowej higieny postępowania w sytuacjach kryzysowych stoi za
jakością produktów i rozwiązań proponowanych w ramach systemu bezpieczeństwa
przeciwepidemicznego. Integralną częścią rozwiązania oferowanego firmom przez Medisept
jest dobrany pakiet profesjonalnych produktów do dezynfekcji rąk oraz powierzchni, środków
czystości sprawdzonych w przemyśle, systemów dozujących i sprzętu do sprzątania.
Skuteczność potwierdzona na oddziałach zakaźnych
Medisept to działająca na dużą skalę w specjalistycznej branży szpitalnej firma, która
przechodzi od oferowania produktu, do dostarczania całościowego rozwiązania dla sektorów
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niemedycznych. Od 25 lat główną gałąź produkcji Medisept stanowią środki dezynfekujące
dla służby zdrowia oraz dla odbiorców profesjonalnych. Firma jest największym polskim
producentem środków dezynfekujących i obsługuje około 10% krajowego rynku szpitalnego.
Od 2017 roku Medisept jest obecny ze swoimi produktami również na rynku detalicznym.
Produkty dostarczane dla klienta indywidualnego są wytwarzane zgodnie z normami jakości
stosowanymi wobec dezynfekcyjnych wyrobów dla branży medycznej. W obliczu zagrożenia
epidemicznego SARS-CoV-2 Medisept stworzył kompleksowe rozwiązanie dla klienta
komercyjnego i instytucjonalnego. Przygotowany przez spółkę system bezpieczeństwa
przeciwepidemicznego jest oparty o know how wypracowane w trakcie wieloletniej
współpracy z jednostkami szpitalnymi i personelem oddziałów zakaźnych oraz z firmami
sprzątającymi w przemyśle i biurach. Medisept z wiodącego polskiego producenta
profesjonalnej dezynfekcji dla sektora służby zdrowia, staje się autorem i dostawcą
kompleksowych rozwiązań bezpieczeństwa epidemiologicznego. Spółka zmieniając swoją
ofertę pod kątem klienta komercyjnego, jest pionierem rynku, pierwszą firmą z rozwiązaniami
przeciwepidemicznymi dedykowanymi dla wybranych branż niemedycznych.

Więcej informacji o ofercie na stronie: back2work.medisept.pl
Zapraszamy na naszego bloga: www.prawdziwadezynfekcja.pl

***
Medisept Sp. z o.o. jest w 100% polskim producentem kompleksowych rozwiązań w zakresie higieny
i dezynfekcji. Od 25 lat dostarcza produkty dla sektora profesjonalnego: służby zdrowia, przemysłu i firm
sprzątających, a od niedawna oferuje produkty dla klienta detalicznego. W 2014 roku uruchomiła
najnowocześniejszą w Polsce fabrykę i innowacyjne centrum badawcze w lubelskiej strefie ekonomicznej.
Posiada wdrożony System Zarządzania Jakością dla produktów dezynfekcyjnych przeznaczonych do
inwazyjnych i nieinwazyjnych wyrobów medycznych. Spółka wytwarza produkty biobójcze do rąk i powierzchni
zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji PLWMiPB. W 2019 roku posiadała 10% udziału rynku zaopatrzenia w
dezynfekcję. Zarząd firmy stanowią prezes (farmaceuta) Przemysław Śnieżyński oraz wiceprezes (lekarz
epidemiolog) Waldemar Ferschke. Więcej informacji na www.medisept.pl

