BOLETIM INFORMATIVO | EXPLORAÇÕES LEITEIRAS

Coronavirus (COVID-19)

Plano de Ação

Os funcionários de saúde pública
identificaram um novo coronavirus
(SARS-CoV-2). Se nos focarmos, nos
procedimentos em padrões de prevenção de
infeções e em práticas precisas de higiene ambiental,
ajudará a manter seu negócio seguro. Juntos, podemos
contribuir no combate à propagação da Covid-19.

Quais são as implicações para as explorações leiteiras?

Os procedimentos habituais de prevenção de infeções no processo de ordenha não são suficientes se não
forem complementados por práticas de higiene ambientais. A higiene ambiental ajuda a prevenir o risco de
contaminações cruzadas, seja pelo meio ambiente externo ou por vetores de contaminação interna.

AÇÕES

1

3 PASSOS SIMPLES:

Limpar e desinfetar as
paredes e os pavimentos da
sala de ordenha, sala de
armazenamemto de leite, os
grupos de ordenha e as box
dos vitelos, todos os días,
com produtos espumantes e
não espumantes.

SOLUÇÕES
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Limpar e desinfetar com
frequência as mãos e os
antebraços, especialmente
na ausência de luvas
descartáveis. Se usam luvas
não descartáveis, as
mesmas deverão ser limpas
e desinfetadas.
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Limpar e desinfetar as solas
dos sapatos ao entrar e sair
de cada área da exploração,
usar protetores descartáveis
para os botins

A GAMA COVID-19 DE ECOLAB

PRODUTOS ESPUMANTES

Os produtos espumantes são ideais
para superficies grandes e podem ser
aplicados facilmente com
equipamentos específicos. A espuma
ajuda a limpar e desinfetar as áreas
mesmo sem ou com baixa ação
mecánica.
TOPAX 66, TOPAX 91, TOPACTIVE OKTO,
INCIMAXX T, INCIMAXX DES N

PRODUTOS NÃO ESPUMANTES
Os produtos não espumantes são
ideais para superficies pequenas
onde uma ação mecanica se pode
aplicar facilmente. Também se
podem utilizar para limpar e
desinfetar o calçado.
ALCODES, ALCODES MAXI WIPES,
DRYSAN OXY, DRYSAN OXY WIPES,
OXYDES RAPID, OXYDES MAXI WIPES,
ASEPTOSTAR, ASEPTOSUPRA,
ASEPTOFORCE

SABÃO E DESINFETANTES
PARA MÃOS E ANTEBRAÇOS

O sabão deve ser utilizado antes da
desinfeção para ajudar a eliminar a
sujidade visível e maximizar o efeito
do desinfetante. Desta forma, a
eficácia do desinfetante tem
maiores garantías.
EPICARE 5C, EPICARE DES, MANODES GP,
MANODES LI, SPIRIGEL COMPLETE

Use os biocidas de forma segura. Leia sempre o rótulo e a informação do produto antes do seu uso.
Nem todos os produtos Ecolab estão disponíveis em todos os países.
Para obter informação sobre a disponibilidade de um produto específico, entre em contacto com um distribuidor da Ecolab no seu país.

ONDE POSSO OBTER
MAS INFORMAÇÃO?

EPA: content.govdelivery.com/accounts/USAEPAOPPT/bulletins/278c716
WHO: who.int/health-topics/coronavirus
CDC: cdc.gov/coronavirus/index.html
Ecolab: ecolab.com/coronavirus

