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Program Clean & Care
Zachowaj bezpieczeństwo w czasach Covid-19

Koncentracja na ochronie i opiece nad ludźmi sprawiła, że Volvo Buses jest liderem w zakresie 
bezpieczeństwa. Teraz idziemy o krok dalej. Wszyscy odczuwamy konsekwencje Covid-19, 
zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. W czasach niepewności dokładanie wszelkich 
starań, aby przerwać łańcuch zakażeń, jest ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Pracujemy 
na bieżąco, aby zapewnić naszym pracownikom i pasażerom bezpieczeństwo oraz wspierać 
działalność naszych klientów. Program Clean & Care obejmuje gamę wyposażenia ochronnego 
zarówno do wcześniejszych jak i do nowych modeli. Skontaktuj się z przedstawicielem 
Volvo już dziś, aby dowiedzieć się więcej.

Ochrona tego, co ważne
W Volvo Buses chcemy zapewnić, że Twój autokar 
jest czysty i bezpieczny zarówno dla pasażerów jak 
i kierowców. Oto niektóre z naszych rekomendacji 
i bieżących inicjatyw.

Ogólne zalecenia dotyczące konserwacji:
•  Zawsze należy szczegółowo przestrzegać zaleceń 

krajowego systemu opieki zdrowotnej.

•  Filtry odszraniacza i recyrkulacji powietrza należy 
czyścić codziennie.

•  Poręcze i wszystkie powierzchnie dotykane rękami 
należy czyścić wielokrotnie w ciągu dnia płynem 
dezynfekującym.

•  Po zakończeniu pracy w danym dniu należy 
zdezynfekować całą część pasażerską, na przykład 
za pomocą generatora ozonu, zgodnie z programem 
Clean & Care na następnej stronie. 
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Ciągła dezynfekcja — ECO3
Dezynfektor ECO3 jest jednym z najbardziej skutecznych sposobów 
zwalczania bakterii i wirusów. To urządzenie w sposób ciągły wytwarza 
ozon, który oczyszcza powietrze i usuwa cząsteczki i substancje 
organiczne ze wszystkich powierzchni, z którymi się styka, 
co zapewnia pełną dezynfekcję wnętrza autobusu.
• Dostępny jest zestaw modernizacyjny
• Dezynfektor ECO3 został przetestowany i zatwierdzony:
 -  99,7% redukcja wirusa dziesięciokrotnie bardziej opornego niż Covid-19 

(instytut testowy INTA)
 -  Znaczna redukcja zanieczyszczeń takich, jak substancje organiczne i pyły 

(niezależna agencja SGS)

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

Antywirusowe kabinowe filtry powietrza  
Istnieje możliwość zamontowania wysokowydajnych antywirusowych 
filtrów powietrza jako alternatywy dla oczyszczaczy ECO3. Dzięki dużej 
rotacji powietrza w kabinie (zazwyczaj 80% świeżego powietrza 
i 20% recyrkulacyjnego), filtry znacznie redukują ilość kropelek 
i aerozoli zwierających cząsteczki wirusa, a także ilość bakterii.
• Zgodność z Dyrektywą UE dotyczącą produktów biobójczych
• Testowany zgodnie z ISO 18184
• Filtry wymagają kwartalnej wymiany
• Dostępny jest zestaw modernizacyjny

Oddzielenie kierowcy
Ścianki oddzielające ograniczają kontakt kierowcy z pasażerami i zmniejszają 
ryzyko przenoszenia wirusów, dlatego stanowią dobre zabezpieczenie kabiny 
kierowcy. Do wyboru są obie ścianki lub jedna z nich (boczna lub tylna). 
• Dostępny jest zestaw modernizacyjny
• Przejrzystość i dobra widoczność, materiały łatwe do czyszczenia. 
• Materiały zgodne z normami ECE 43

Dozowniki płynu dezynfekującego 
Ułatw kierowcom i pasażerom utrzymanie higieny rąk i zwiększenie 
czystości całego autobusu. Łatwy dostęp dla osób wchodzących 
do lub wychodzących z autokaru lub korzystających z toalety.
• Dostępny jest zestaw modernizacyjny
•  Nadają się do wielokrotnego napełniania dowolnym środkiem 

dezynfekcyjnym
• Dostępne w wersji ręcznej lub automatycznej

Urządzenie dezynfekcyjne — generator ozonu
Rozpocznij dzień lub nową podróż pojazdem zdezynfekowanym 
za pomocą generatora ozonu, urządzenia do dezynfekcji, które całkowicie 
dezynfekuje autokar. Ta metoda wymaga, aby pojazd był pusty podczas 
czyszczenia i przez 20 minut po czyszczeniu, toteż należy ją stosować 
podczas przerwy na lunch lub po zakończeniu pracy w danym dniu.
• Uruchamiać codziennie na 20 minut
• Wymagane zasilanie: 230 V
• Łatwy transport: 29×15×23 cm
• Niewielka masa: 3 kg


