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Tisztítás és ápolás program
Biztonságban a koronavírus-járvány idején is

Az emberek védelmével kapcsolatos elkötelezettségünknek köszönhetően a Volvo Buses 
piacvezetővé vált a biztonság terén. Most egy lépéssel tovább megyünk. A Covid-19 
különféle következményei mindannyiunkat érintenek, magán- és munkahelyi életünkben 
is. A bizonytalanság idején minden eddiginél fontosabb, hogy mindent megtegyünk 
a fertőzés terjedésének megállítása érdekében. Jelenleg is azon dolgozunk, hogy 
az alkalmazottaink és az utasaink biztonságban legyenek, és támogassuk ügyfeleink 
üzleti tevékenységét. A Tisztítás és ápolás programban a régi és az új modellekhez egyaránt 
kínálunk védőfelszereléseket. További információért forduljon még ma Volvo értékesítőjéhez!

Megvédeni azt, ami fontos
A Volvo Buses segít ügyfeleinek a buszok 
tisztántartásában és a biztonságos utazási feltételek 
megteremtésében mind az utasok, mind a sofőrök 
számára. Íme néhány javaslatunk és folyamatban 
lévő kezdeményezésünk.

Általános karbantartási ajánlások:
•  Mindig kövessék a helyi egészségügyi rendszer 

által kiadott tanácsokat.

•  Tisztítsák meg minden nap a jégmentesítő 
és a levegőkeringető rendszer szűrőit.

•  A nap folyamán többször is tisztítsák meg 
a kapaszkodókat és az utasok által megérinthető 
felületeket fertőtlenítőszerrel.

•  A munkanap végén fertőtlenítsék a teljes utasteret, 
pl. a Tisztítás és ápolás program következő oldalán 
ajánlott ózongenerátorral. 
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Folyamatos fertőtlenítés – ECO3
Az ECO3 fertőtlenítő az egyik leghatékonyabb módszer a baktériumok 
és vírusok terjedésének proaktív megelőzésére. Az eszköz folyamatosan 
ózongázt termel, amely a levegő tisztítása mellett csökkenti a gázzal 
kapcsolatba kerülő felületeken lévő részecskék és szerves anyagok 
számát, ezzel hatékonyan fertőtlenítve a busz belső terét.
• Utólagosan felszerelhető készlet kapható
• Az ECO3 fertőtlenítő tesztelése és hitelesítése megtörtént:
 -  99,7%-os hatékonysággal kiszűri a koronavírusnál tízszer ellenállóbb 

vírusokat (INTA tesztintézet)
 -  Jelentős mértékben csökkenti az olyan szennyeződések mértékét, 

mint a szerves anyagok és részecskék (független SGS-ügynökség)

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

Antivírus utastéri levegőszűrők 
Az ECO3 levegőtisztító készülékek alternatívájaként nagy hatékonyságú 
antivírus levegőszűrők is beszerelhetők. Az utastér nagy mennyiségű 
levegőcseréje (jellemzően 80% friss levegő és 20% visszakeringetett) 
révén a szűrők jelentősen csökkentik a víruscseppek és az aeroszolok, 
valamint a baktériumok számát.
• Megfelel az EU biocid termékekkel kapcsolatos direktívájának
• Az ISO 18184 szabvány szerint tesztelve
• A szűrőket negyedévente cserélni kell
• Utólagosan felszerelhető készlet kapható

A járművezető elválasztása
Az utasokkal való érintkezés csökkentése és a vírus terjedésének 
minimalizálása érdekében ezek a válaszfalak jó lehetőséget jelentenek 
a járművezető környezetének biztonságosabbá tételére. Választhat 
oldalsó vagy hatásó válaszfalat, vagy akár mindkettőt egyszerre. 
• Utólagosan felszerelhető készlet kapható
• Átlátszó, nem gátolja a kilátást, könnyen tisztítható anyagból készül 
• Az ECE 43 szabványnak megfelelő anyagok

Fertőtlenítőszer-adagolók 
Könnyítse meg a járművezetők és utasok számára a kézhigiénia 
fenntartást és az egész busz tisztaságának megőrzését. Könnyen 
hozzáférhető fel- és leszálláskor, illetve a mosdó használatakor.
• Utólagosan felszerelhető készlet kapható
• Újratölthető, bármilyen fertőtlenítőszerrel használható
• Manuális vagy automata modellben is kapható

Fertőtlenítődoboz – ózongenerátor
Az ózongenerátor használatakor fertőtlenített járművel kezdheti 
a napot vagy az utazást, mivel az eszköz a jármű egészét fertőtleníti. 
Az eljáráshoz a tisztítás során és utána 20 percen keresztül üresnek 
kell lennie a járműnek, így jó választás az ebédszünetben vagy 
a munkanap végén történő tisztításhoz.
• Naponta 20 percet kell üzemeltetni
• 230 V-os tápellátás szükséges hozzá
• Könnyen szállítható: 29×15×23 cm
• Könnyű: 3 kg


