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Az óvodák, iskolák és egyetemek a legheterogénebb és
legdinamikusabb környezetek közé tartoznak, mivel nagy
számban látogatják és érintkeznek egymással az
emberek: gyerekek és diákok, tanárok, titkárok, családok,
cégek és külső beszállítók, egyesületek stb.
Mindezen okból az iskolai/egyetemi környezet
munkahelyként tekintendő és mint ilyen, elengedhetetlen
a megfelelő higiénia garantálása, különös tekintettel az
emberek sűrűségére. Az optimális higiénés körülmények
megőrzése nevelési szempontból is fontos, különösen a
kisgyermekek számára, akik számára a higiéniai nevelés
(nem csak a személyes) létfontosságú; Valójában
elengedhetetlen megtanítani számukra a higiéniát és a
rendet, azokat a helyes életmódbeli szokásokat, amelyek
segítenek megőrizni a környezet egészségét. Sok szülő
úgy gondolja, hogy az iskola az a hely, ahol a tisztaság és
a higiénia fontosságát oktatatni kell,
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a hiányos tisztálkodás negatív hatásainak magyarázatán és
állampolgári ismeretek tantárgy segítségével.
Az iskola „az a hely Olaszországban, ahol közel 10 millió
fiatal... sok időt tölt a nap folyamán azzal, hogy tudást,
tapasztalatot, intellektuális képességeket szerezzen, és
találkozzon tanárokkal és osztálytársakkal, gyakoroljon
fizikai tevékenységeket vagy részt vegyen gyakorlati órákon.
Minden 6. lakos tehát szeptember és június között naponta
több órát tartózkodik ugyanabban a környezetben,
ugyanazt a felszerelést használja, és találkozik emberek
sokaságával.
Ennek eredménye a mikroorganizmusok és a vírusos és
bakteriális fertőzések gyors és ellenőrizhetetlen
elszaporodása. Elég arra gondolni, hogy minden ember
számtalan baktériumot hoz magával, ami 30 percenként
megduplázódhat: ez azt jelenti, hogy egyetlen baktérium 15
óra alatt
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1 000 000 000 baktériumra. Ezek a környezetek megfelelő
tisztítás és higiénia nélkül ezért számos betegség valódi
gócpontjává válhatnak.
Az iskolán belül keringő betegségek azonban eltérő
természetűek, és a fertőzés nem mindig egyformán
történik:
A tuberkulózis, az influenza és az agyhártyagyulladás légi
úton terjed
A szalmonella és a hepatitis A a fekáliaszájba kerülés útján
terjedő betegségek közé tartozik (fertőzött étel és ital,
szennyezett kéz és tárgyak vagy emberi arc miatt
A hepatitis B véren keresztül terjed
A bőr betegségei, illetve a bőrhöz kapcsolódó problémák
(rüh, gombás betegségek, szemölcsök, tetvek)
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Különösen az óvodákban nagyon magas a mikrobák
keringése. A zárt osztálytermek, amelyek gyakran nagyon
melegek és tele vannak gyerekekkel, ideálisak bizonyos
vírusok terjesztésére, amelyek az első életévekben érintik
az embereket. Ez a gyerekek játékmódjának is
köszönhető, ami megkönnyíti a kórokozók és baktériumok
átvitelét: nincs távolság, állandó játékcsere, kéz- és
szájkontaktus. Az iskolán belül minden nap keringő
vírusok – többé-kevésbé veszélyesek – különbözőek:
rubeola, varicella,
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baktériumok

penész és gomba

Skarlát, kanyaró és kevésbé ismert vírusok, amelyek
köhögést, megfázást, torokfájást, fülgyulladást, hányást
vagy hasmenést okoznak.
Fontos megjegyezni, hogy ezek néhány hónap és 3 év
közöttiek, természetüknél fogva nagyon gyenge az
immunrendszerük, és szervezetük még nem képes
megvédeni magát a fertőzésekkel szemben. Másrészt az
óvodákban erősítik az immunrendszert a gyerekek:
amikor a szervezet kapcsolatba kerül ismeretlen
kórokozókkal, baktériumokkal, az immunrendszerben
kialakul az immunmemória, amely a kérdéses
kórokozóval való későbbi érintkezésre másként reagál.

vírus

A mélytisztítás és fertőtlenítés minden környezetben,
különösen az oktatással kapcsolatosan elengedhetetlen
elem, hiszen a higiénia garanciája funkcionális az
egészséges, biztonságos és tanulásra alkalmas tér
kialakításához.

atkák

Valójában az elégtelen higiénia számos
következménnyel jár, többek között:
Az egészségügyi és biztonsági előírások be nem tartása.
A vírusok terjedésének megelőzésére,

bolhák
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Ez nem jelenti azt, hogy a különböző típusú és szintű
iskolákban a tisztaság elhanyagolható elem,
ellenkezőleg, az oktatás alapvető szerepe miatt pillér
marad.

baktériumok
és
betegségek,
az
iskolafenntartók
kötelesek
aktualizálni
a
prevenciós intézkedéseket a munkahelyi
egészség és biztonság, illetve a megelőzési és
védekezési
technika
fejlődési
fokával
összefüggésben a szervezeti változásokkal és
irányítással kapcsolatban. Ezt a tevékenységet
speciálisan megfogalmazott irányelvekkel lehet
támogatni
A veszélyeztetett gyermekek és fiatalok
egészsége és biztonsága. Nyilvánvaló, hogy a
nem rendszeresen tisztított környezetben (vagy
ahol a tisztítást felületesen végzik) elősegíti a
vírusok és baktériumok elszaporodását.
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A tanulók teljesítményének romlása. Ahogyan a rend
és a tisztaság a munkahelyen növeli az alkalmazottak
termelékenységét, az iskolákban és egyetemeken a
tisztaság és a higiénia magas szintjének fenntartása
garantálja a jobb teljesítményt.
A szerkezet képének sérülése. A higiénia hiánya nem
múlik el: általában a kifogástalan tisztasággal nem
büszkélkedő intézményeket keményen bírálják az
iskolavezetők és gyakran a szülők is. Kritikák, amelyek
a legtöbb esetben valódi feljelentési gesztusokat
eredményeznek (újságcikkek, bejegyzések a közösségi
médiában, tiltakozások); a végső hatás a szóban forgó
szerkezet hírnevének drasztikus romlása.

- a község és a tanárok gyakori hiányzása betegségek
miatt, és ebből következően a struktúra általános és
különösen a tanulási folyamat kellemetlenségei;
-didaktikai tevékenység felfüggesztése és az
építmények ideiglenes bezárása.
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- a regisztrációk csökkenése. Egy kutatás szerint sok
szülő számára a tisztaság és a higiénia fontos szerepet
játszik annak az iskolának a megválasztásában, ahová
gyermekét beíratja (néha jobban, mint más elemek,
mint például a diszkrimináció elleni elkötelezettség); a
legtöbben még azt is hiszik, hogy a higiéniai
előírásokat a „nyílt napokon” meg kell vitatni;
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A szülők, vezetők panaszai a
legsúlyosabb esetekben nem az
iskola egyszerű rágalmazásához,
hanem valódi bezáráshoz vezetnek a
rend és a tisztaság helyreállítása
érdekében.
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A tisztítórendszerek
forradalma

Fontos, hogy ma már mindenki felismerje a gőz
megbízhatóságát, még akkor is, ha a szokások
megváltoztatása egyáltalán nem egyszerű.
Valójában az előítéletek jelentik a legfőbb
leküzdendő akadályt: sokan ettől függetlenül is
vonakodnak, és elégedettnek vallják magukat a
már egy ideje alkalmazott tisztítási
módszerekkel. Nem mindenki tudja teljesen
megérteni a gőz jelentős előnyeit, amelyet
sajnos még mindig túl gyakran tekintenek
puszta alternatívának, semmint az egyetlen
lehetséges megoldásnak. Nem kevésbé
gyakoriak azok, akik annak ellenére, hogy
megértették a két tisztítási módszer közötti
különbséget, tétováznak.
info@menikini.hu - www.menikini.hu
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A legtöbb iskolai adminisztrátor gyanakvóan
viszonyul a gőzhöz, különösen azért, mert a
takarítás valódi forradalmával jár, ami viszont
azt jelenti, hogy fel kell hagyni azzal a
hagyománnyal és módszerrel, amellyel az
iskolákat évszázadok óta takarították.

Általánosságban elmondható, hogy
az iskolai és egyetemi környezetben
a takarítás klasszikus, széles körben
elterjedt és a társadalomban
gyökerező eljárás. Megkülönböztetik
a szokásos takarítást – a megfelelő
higiénia fenntartásához szükséges –,
amelyet állandó jelleggel (naponta,
hetente, kéthetente vagy havonta)
kell végrehajtani, valamint a
rendkívüli takarítást, amely viszont
idővel jobban késik ( azaz
háromhavonta vagy akár évente
egyszer ismétlődnek). Ez utóbbiak
általában meghatározott és előre
nem látható események után
valósulnak meg.
A leggyakrabban használt termékek a
felület- és padlótisztítók, a szaniterek
koptató hatású krémei, a vízkőoldók
és végül a bútorok és más könnyen
szennyezett tárgyak fertőtlenítői.
Azonban csak az Egészségügyi
Minisztérium előírásainak megfelelő
termékek vásárolhatók meg, amelyek
műszaki adatlapja részletes
tájékoztatást ad a termék
felhasználásáról és optimális
alkalmazásáról
info@menikini.hu - www.menikini.hu
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Az iskolaépületek belsejében a legelterjedtebb takarítási
technikák a hagyományos száraz seprés, hasonlóan a nedves
porozáshoz, padlómosás és viaszmentesítés,
felületfertőtlenítés n (előtte alapos tisztítás), a berendezési
tárgyak tisztítása és fertőtlenítése, valamint a WC-k tisztítása,
fertőtlenítése és vízkőmentesítése.
info@menikini.hu - www.menikini.hu
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és megfelel a nemzeti és közösségi előírásoknak a
csomagolásra, a toxicitásra és az ökokompatibilitásra
vonatkozóan.
Egyes műveleteknél a személyzet speciális, megfelelő
felszerelést használ, amelyet minden használat után
megtisztítanak és fertőtlenítenek, nehogy vírusok és
fertőzések hordozójává váljanak. Ezek közé tartoznak a
következők: portörléshez és sepréshez használt kézi
berendezések (hagyományos és trapézseprűk), mosható
törlőkendők és rongyok, műanyag vödrök, MOP rendszer
minden területhez és automata gépek, mint padlómosók,
mosógépek, porszívók.

13 / 21 A tisztítórendszerek forradalma

Ezek hagyományos módszerek, amelyek
legalább részben hatékonyak. Megállapítható
azonban, hogy az esetek többségében a
termékek – és a technika is – valójában
ugyanazok, mint az otthoni környezetben. Ez
nyilvánvaló probléma: paradox, ha arra
gondolunk, hogy egy házat, amelyben kevesen
élnek, és egy iskolát, amelybe, mint már
láthattuk, sok ember járja, ugyanazzal a
módszerrel lehet fertőtleníteni.
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Egyértelmű tehát, hogy a hagyományos takarítási és
fertőtlenítési technikák nem elegendőek nagy terekben,
például iskolákban; Ugyanez vonatkozik a játékokra és a
bútorokra is, amelyeket az iskolai szerkezetek esetében
folyamatosan különböző tantárgyak érintenek.
Elengedhetetlen, hogy az iskolavezetők tudatosítsák a
változás szükségességét; Valószínűleg, szem előtt tartva az
oktatási környezet gőztisztításának fő célját, az innovatív
gőzös módszerhez való alkalmazkodás lehet a legkevésbé
nehéz megoldás. Minden iskolavezető szeretne (és ahogyan
azt már elemeztük) garantálni, hogy a szerkezetek mentesek a
vírusfertőzés minden lehetséges kockázatától. A megfelelő
higiénés körülmények biztosításához és a kórokozók
arányának biztonságos szintre csökkentéséhez a gyermekek
és fiatalok által rendszeresen látogatott környezetben – és
ezzel az egészségük védelme érdekében – elengedhetetlen
egy teljesen hatékony és biztonságos takarítás kiválasztása.
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Menikini
gőzfejlesztők
A száraz gőztisztítás előnyeit
egyértelműen elemzi a
száraz gőztisztítás Top 10 előnye című e-könyv.
Ezek az előnyök vitathatatlanok, ha az iskolai és egyetemi
környezetre gondolunk, amelyek – amint azt már bőven
kifejtjük – ki vannak téve a mikrobák folyamatos és
állandó keringésének. A Menikini gőzfejlesztők kiváló
megoldást jelentenek az oktatási szektor részét képező
terek tisztítására és fertőtlenítésére különböző okokból:

-nem veszélyesek: elegendő 3 cm biztonsági távolságot
tartani a fúvókától (attól a ponttól, ahol a gőz kilép, ahol
nagyon magas a hőmérséklet)
-biztonsági eszközök nélkül használhatják az iskola
kezelői
info@menikini.hu - www.menikini.hu
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- a száraz gőz nem károsítja és nem korrodálja a kezelt
felületeket, ellentétben a vegyszerekkel, az ózonnal és az
alkohollal
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-védje meg a személyzetet a mosószerrel való
érintkezésből eredő irritációtól és allergiától
- Praktikusak és sokoldalúak: A Menikini gépek
minden környezetre alkalmasak, így egyetlen
gőzfejlesztővel bármilyen tisztítást elvégezhet
ugyanazon a szerkezeten belül. Más szóval, egyetlen
géppel minden tárgy és terület, például tantermek,
folyosók, étkezdék és konyhák, fürdőszobák, közös
helyiségek, játszóterek, kollégiumok és könyvtárak
takaríthatók.

- a hősokk elvét alkalmazó kontakt tisztítás lehetővé
teszi az optimális eredmény elérését.
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- felhasználásuk korlátlan. A gőz használatát nem
szabad bizonyos pillanatokra korlátozni, vagy
konkrét eseményekhez kötni, éppen ellenkezőleg,
kívánatos, hogy a tisztítás és fertőtlenítés elterjedt
gyakorlatává váljon. Azért is, mert minden iskolában
nagyon gyakoriak a takarítással, higiéniával
kapcsolatos problémák. Egy 2019-ben végzett
felmérés ugyanis azt mutatta, hogy a megkérdezett
szülők több mint fele aggodalmát fejezte ki a
gyermekei által látogatott iskolák higiénés
körülményei miatt; ş a gyerekek 51%-a úgy tűnt,
nem használja az iskolai WC-t a takarítás hiánya
miatt. Ez a meglehetősen széles körben elterjedt
kellemetlenség a gőz választásának köszönhetően
csökkenhet.
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Sok cég egyszerű, messziről leadott gőzsugárral
gondoskodik a mély higiéniáról: ez a körülmény,
amely bár lehetővé teszi a műveleti tartomány
kiterjesztését és rövidebb időt vesz igénybe, a
valóságban közepesre teszi a teljesítményt, mivel
fertőtlenítésre nem alkalmas művelet. Valójában a
felületektől távolodva egyszerűen egy nedves és
hideg levegősugarat kap, amelynek nincs tisztító
vagy fertőtlenítő hatása. Éppen ellenkezőleg, a
konkrét
eredmények
eléréséhez
magas
hőmérsékletre van szükség, ez az állapot csak a
felület közelében, vagy olyan kendővel vagy kefével
érintkezve lép fel, amely a hőmérsékletet átviszi a
tisztítandó területre.
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A hidrogén-peroxid és az ezüstionok
fertőtlenítő hatása révén hatékonyan és
tartósan mélyen fertőtlenít.

Mosószer

A fertőtlenítés hatékonyságának növelése
érdekében a Sanifog eszköznek köszönhetően
hidrogén-peroxidot adhatunk a gőzsugárhoz.
Tudományos bizonyítékok igazolták a
párologtatott hidrogén-peroxid hatásosságát
számos mikroorganizmusra és a szennyezett
környezet kezelésére koronavírus által.
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Száraz gőz

A száraz gőzfejlesztők minimális
óvintézkedéseket igényelnek.
Annak érdekében, hogy a Menikini
termékek tartósak legyenek,
körülbelül félévente el kell végezni
a vízkő elleni rutin karbantartást. Ez
nem lehet elrettentő a vásárlástól.
Ennek demonstrálására gondoljunk
a kávégép-hasonlatra, amelyek az
elmúlt évtizedekben szinte teljesen
felváltották a mokkát. Egyre ritkább
a kávészünetekre fordítandó idő, és
a gyorsaság iránti igény
növekedése, valamint a könnyű
kezelhetőség és a mokkávéhoz való
íz hasonlósága magyarázza a
kávégépek sikerét. Mindazonáltal
ezek a kis készülékek bizonyos
óvintézkedéseket igényelnek, hogy
elkerüljék az alkatrészek kopását és
az ebből következő károsodást.
Ugyanez az érvelés történhet a
gőztisztító gépekkel is: a
kávégépekhez hasonlóan a
gőzfejlesztők is innovációt
jelentenek, és a hagyományos
módszerek helytálló helyettesítői.
info@menikini.hu - www.menikini.hu
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Az általuk megjelenő előnyök
azonnal nyilvánvalóvá válnak, és ha
a kezdeti előítéleteket félretesszük,
nem érdemes feladni őket.
Továbbá, a kávéfőzőgépek
példájához hasonlóan, a
karbantartás a tartós hatékonyság
érdekében elengedhetetlen, ezért
nem lehet akadálya a
döntésünknek..
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Kattintson az alábbi ikonokra, ha
többet szeretne megtudni a Menikini
száraz gőz világáról

Oktatási és közösségi
alkalmazás

Minden alkalmazás

Kereskedelmi
gőzfejlesztők
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A száraz gőztisztítás 10
legfontosabb előnye
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