Todennetusti puhdas tila
lisää hyvinvointia
...tutustu konseptiimme!
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Koronaviruspandemia on
sekoittanut arkeamme.
Pandemia vaikuttaa myös siihen,
miten toimimme erilaisissa tiloissa.
Pelko koronatartunnan saamisesta aiheuttaa epävarmuutta ja epäilyä; onko omalla
työpaikalla tai julkisissa tiloissa turvallista, voiko niihin mennä? Tällainen pohdinta ja
suhtautuminen erityyppisiin paikkoihin ovat uutta todellisuutta, joka on läsnä myös
sitten, kun koronapandemian kriittisimmät vaiheet ovat ohi.
Uudenlainen tilanne vaatii muutakin kuin uudenlaisia siivoustoimenpiteitä hygienian
parantamiseksi ja ylläpitämiseksi. Ihmisten huolet ovat suuria, ja ne on otettava
huomioon.
Me ISS:llä olemme luoneet ratkaisun, joka huomioi tämän kaiken.
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Meidän ratkaisumme on PURE SPACE,
joka saattaa ihmiset ja tilat turvallisesti
yhteen.
PURE SPACE ei tarkoita pelkästään uutta, korkeampaa hygieniastandardia.
Se myös tarjoaa kaiken tiedon, jota tarvitset puhtaustason ylläpitämiseksi,
tartuntariskien määrittelemiseksi ja oikeanlaisten toimintaohjeiden
laatimiseksi.

Mikä PURE SPACE

Miksi PURE SPACE on erilainen tila?

Kiinteistönkäyttäjät keskiössä

Prosessit ja menettelytavat on
laadittu kiinteistön käyttäjän
näkökulmasta, ja ulkopuolinen
arvioija on ne varmentanut.
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Korkeimmat
hygieniastandardit

Kaikki siivoustoimenpiteemme
on suunniteltu vähentämään
tartuntariskiä. ISS:n koulutetut
siivousalan ammattilaiset
priorisoivat siivouksessa
kosketuspintoja.

*
Desinfiointi

Työvälineiden ja kemikaalien
valinnassa ja käytössä
tähdätään tartuntalähteiden
vähentämiseen.

*ATP eli adenosiinitrifostaatti on molekyyli, jota löytyy vain elävistä soluista ja niiden
ympäriltä. Siksi sitä voidaan käyttää mikro-organismien pitoisuuksien ja hygieniatason
mittaamiseen.

Luottamus

ATP-teknologia* mittaa työn
laatua tieteellisesti ja tuottaa
loppukäyttäjille tuloksista
raportin.

Globaali vaikutus

PURE SPACE -konsepti toteutetaan johdonmukaisesti
kaikissa ISS-maissa.
Haluamme luoda kiinteistönkäyttäjille yhtä laadukkaita
kokemuksia, kaikkialla
maailmassa.

Miksi PURE SPACE

PURE SPACEn kolme
ulottuvuutta

Puhtaus
PURE SPACE vähentää viruksen leviämismahdollisuuksia.
Strateginen lähestymistapa siivoukseen ja desinfiointiin tarkoittaa,
että ruuhkaiset paikat ja kosketuspinnat analysoidaan ja kohteelle
laaditaan räätälöity hygieniasuunnitelma. Kaikki ISS:n ammattilaiset
pukeutuvat asianmukaisiin suojaimiin ja heidän käytössään olevat tuotteet täyttävät laissa
määrätyt, tarkoituksenmukaiset vaatimukset. Tiloja käyttäville ihmisille – sinun työntekijöillesi, asiakkaillesi, vieraillesi – annetaan turvallisuusohjeita, jotta he osaavat täyttää oman
roolinsa hygieniatason ylläpitämisessä.

Hyvinvointi

Todentaminen

Ennen kaikkea PURE SPACE auttaa ihmisiä pysymään terveinä.

Ammattimaisella hygieniaprosessilla sekä yksilön valinnoilla

PURE SPACE antaa vahvistuksen sille, että tutussa ympäristössä on
edelleen turvallista olla ja työskennellä. Rohkaisemalla ja oikeanlaista
tietoa jakamalla autamme ymmärtämään, että myös jokaisen omalla toiminnalla on tärkeä
rooli oikean hygieniatason ylläpitämisessä. Koska siivoustoiminnot tehdään näkyviksi
kiinteistönkäyttäjille, ei kenellekään jää syytä epäillä, etteikö tila olisi puhdas, hygieeninen
ja valmis käytettäväksi.

ja toiminnoilla on suuri vaikutus tartuntojen hillitsemiseen.
PURE SPACEn avulla vaikutuksista saa myös varmuuden. Se tarjoaa
tarkat testitulokset, jotta siivouksen tehoa voidaan seurata reaaliaikaisesti. Määritellyt alueet testataan ennen ja jälkeen siivouksen, ja tulokset esitetään
RLU-arvona (Relative Light Unit eli suhteellisen valon määrä). Mitä alhaisempi RLU on, sitä
hygieenisempi on kohde. Kosketuspintoja testataan tiheämmin. Mikäli jollain alueella 20 %
testituloksista ylittää viitearvon, pinnat puhdistetaan ja testataan välittömästi uudelleen.
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Toivotamme sinut tervetulleeksi puhtaisiin tiloihimme!
Otathan yhteyttä:
myynti@iss.fi
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