Clean & Care -ohjelma

Turvallista matkantekoa myös Covid-19-pandemian aikana

Volvo Buses on alan johtava yritys, jolle ihmisten turvallisuus ja terveys on aina ollut etusijalla.
Nyt otamme turvallisuuskehityksessä seuraavan askeleen. Covid-19:n erilaiset seuraukset
vaikuttavat meihin kaikkiin sekä töissä että vapaa-ajalla. Näinä epävarmoina aikoina on
entistäkin tärkeämpää ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joilla voimme estää viruksen leviämisen.
Työskentelemme ahkerasti työntekijöidemme ja matkustajiemme suojaamiseksi sekä
asiakkaidemme liiketoiminnan tukemiseksi. Clean & Care -ohjelma sisältää valikoiman
suojavarusteita sekä vanhoihin että uusiin linja-automalleihin. Lisätietoja saat Volvon edustajalta.
Suojellaan sitä, mikä on tärkeintä
Me Volvo Buses -yhtiössä varmistamme, että
asiakkaiden ja kuljettajien käyttämä linja-auto on
puhdas ja turvallinen. Seuraavassa esittelemme joitain
turvallisuuteen liittyviä suosituksia ja jatkuvasti
kehittyviä varusteita.
Yleiset huoltoa koskevat suositukset:
•	Noudata aina kaikkia kansallisen
terveydenhuoltojärjestelmän ohjeita.

•	Puhdista etulämmityslaitteen ja katolla olevan
ilmanvaihtolaitteen kiertoilmasuodattimet päivittäin.
•	Puhdista desinfiointiaineella useita kertoja päivässä
kaiteet ja kaikki pinnat, joihin voidaan koskea käsin.
•	Puhdista koko matkustamo työpäivän lopussa
esimerkiksi otsonointilaitteella, joka kuuluu
seuraavan sivun Clean & Care -ohjelmaan.
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Jatkuva desinfiointi – ECO3

ECO3-desinfiointilaite on yksi tehokkaimmista tavoista ehkäistä bakteerien
ja virusten leviämistä. Laite tuottaa jatkuvasti otsonia, joka puhdistaa ilmaa
ja vähentää pinnoilla olevia hiukkasia ja orgaanisia aineita, joiden kanssa
se joutuu kosketuksiin. Se desinfioi kattavasti linja-auton sisätilat.
• Laitteeseen on saatavana jälkiasennussarja.
• ECO3-desinfiointilaite on testattu ja validoitu:
-C
 ovid-19: ää kymmenen kertaa vastustuskykyisemmistä viruksista
tuhoutui 99,7 % (INTA-testi-instituutti)
-O
 rgaanisten aineiden, hiukkasten ja muiden haitallisten aineiden
merkittävä väheneminen (riippumaton SGS-virasto)

INTA - National Institute of Aerospace Technology
SGS - General Society of Surveillance

Viruksia torjuvat matkustamon ilmansuodattimet

ECO3-ilmanpuhdistimien sijaan linja-autoihin voidaan asentaa viruksia
torjuvat ilmansuodattimet. Matkustamon tehokkaan ilmankierron
(yleensä 80 % raitista ilmaa ja 20 % kierrätettyä ilmaa) ansiosta
suodattimet vähentävät merkittävästi viruksia sisältävien pisaroiden
ja aerosolien sekä bakteerien määrää.
• Täyttää EU:n biosididirektiivin vaatimukset.
• Testattu ISO 18184 -standardin mukaisesti.
• Suodattimet on vaihdettava kolmen kuukauden välein.
• Laitteeseen on saatavana jälkiasennussarja.

Kuljettajan suojaseinä

Suojaseinä on hyvä valinta kuljettajan ympäristön turvallisuuden
parantamiseksi, sillä se vähentää kosketusta matkustajiin ja minimoi
viruksen leviämisriskin. Voit valita joko sivu- tai takaseinän tai molemmat.
• Laitteeseen on saatavana jälkiasennussarja.
• Hyvin läpinäkyvä ja helposti puhdistettava materiaali.
• ECE 43 -standardien mukaiset materiaalit.

Desinfiointiaineen annostelijat

Tee kuljettajien ja matkustajien käsihygienian ylläpidosta vaivatonta
ja edistä samalla koko linja-auton puhtautta. Helposti käytettävissä
linja-autoon tultaessa ja siitä poistuttaessa sekä wc-käynnin yhteydessä.
• Laitteeseen on saatavana jälkiasennussarja.
•	Uudelleentäytettävässä annostelijassa voidaan käyttää kaikkia
käsidesinfiointiaineita.
• Saatavana manuaalinen ja automaattinen malli.

Otsonointilaite

Otsonointilaite desinfioi täydellisesti koko ajoneuvon, minkä jälkeen
puhdas linja-auto on valmis päivän ensimmäiseen lähtöön tai uudelle
vuorolle. Ajoneuvon pitää olla tyhjä laitteen toiminnan aikana ja
20 minuuttia otsonoinnin loputtua. Tehokas puhdistus on siis
mahdollista tehdä lounastauon aikana tai työpäivän lopuksi.
• Aktivoidaan päivittäin 20 minuutiksi.
• Tarvitsee 230 V:n virtalähteen.
• Helposti siirrettävä laite: mitat 29×15×23 cm
• Kevytrakenteinen: 3 kg

2 (2)

