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Clean & Care-programma
Blijf veilig in tijden van Covid-19

Onze focus op bescherming en zorg voor mensen heeft van Volvo Bus een leider op het gebied 
van veiligheid gemaakt. Nu gaan we nog een stap verder. Mensen over de hele wereld zijn 
getuige geweest van de verschillende effecten van Covid-19, zowel in hun privéleven als op het 
werk. In tijden van onzekerheid is het belangrijker dan ooit om te doen wat we kunnen om een 
echt verschil te maken. We werken in real-time om onze werknemers en passagiers veilig te 
houden, de impact op de samenleving te beperken, onze klanten te ondersteunen en ons 
bedrijf te beschermen.

Beschermen wat belangrijk is
Wij van Volvo Bus staan voor u klaar om ervoor te 
zorgen dat uw touringcar schoon en veilig is voor 
zowel passagiers als chauffeurs. Hier zijn enkele van 
onze aanbevelingen en onze lopende initiatieven.

Algemene onderhoudsaanbevelingen:
•   Volg te allen tijden en in alle opzichten het advies 

van de RIVM.

•   Reinig elke dag zowel de defroster- als de 
luchtrecirculatiefilters.

•   Gebruik desinfecterende vloeistof om leuningen en 
alle oppervlakken die met de hand kunnen worden 
aangeraakt, te reinigen en herhaal deze reiniging 
regelmatig gedurende de dag.

•   Reinig aan het einde van de werkdag het volledige 
passagiersgedeelte, bijvoorbeeld met de 
ozongenerator in het Clean & Care-programma op 
de volgende pagina.
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Continue desinfectie - ECO3
De ECO3-desinfector is een van de meest effectieve manieren om 
proactief op te treden tegen bacteriën en virussen. Dit apparaat 
produceert continu ozongas dat de lucht reinigt en deeltjes en organische 
stoffen vermindert op alle oppervlakken waarmee het gas in contact komt, 
wat resulteert in een grootschalige desinfectie van het businterieur.

•   Retrofitset is beschikbaar
•   De ECO3-desinfector is getest en gevalideerd door het onafhankelijke 

SGS Agency

Chauffeursschermen
Om contact met passagiers te verminderen en het risico op 
virusoverdracht te minimaliseren, zijn deze schermen een goede keuze om 
de omgeving van de chauffeur veiliger te maken. Kies beide of alleen zij- of 
achterwand.

•   Retrofitset is beschikbaar
•   Transparant en duidelijk zicht, gemakkelijk te reinigen materialen
•   Materialen conform ECE 43-normen

Dispensers voor desinfecterende vloeistof
Maak het voor chauffeurs en passagiers gemakkelijk om een goede 
handhygiëne te handhaven en de reinheid van de hele bus te vergroten.
Eenvoudig toegankelijk voor mensen die de bus in- of uitstappen of die het 
toilet gebruiken.

•   Retrofitset is beschikbaar
•   Hervulbaar en werkt met elk type ontsmettingsmiddel
•   Verkrijgbaar als handmatig of automatisch model

Desinfectiebox - ozongenerator
Begin de dag of een nieuwe reis met een gezuiverd voertuig met behulp 
van de ozongenerator, een desinfectieapparaat dat het voertuig volledig 
desinfecteert. Deze methode vereist dat het voertuig tijdens het reinigen 
en aansluitend gedurende 20 minuten leeg is. Daarom is deze methode bij 
uitstek geschikt voor het reinigen tijdens de lunchpauze of aan het einde 
van de werkdag.

•   Dagelijks te activeren gedurende 20 minuten
•   Heeft een 230 V-voeding nodig
•   Makkelijk mee te nemen:29×15×23 cm
•   Lichtgewicht:3 kg

Verzorg uw touringcar met het Clean & Care-programma
Om de veiligheid van touringcarreizen te vergroten in het licht van de recente Covid-19-
pandemie, bieden we gezondheids- en veiligheidsproducten aan voor al onze touringcars, 
zowel oude als nieuwe modellen. Neem voor meer informatie contact op met uw Volvo-dealer.


