Κερδίζοντας τη
μάχη με τον
COVID-19
Υπηρεσίες Απολύμανσης και
Εντατικού Καθαρισμού της
ISS Hellas

Δημιουργούμε ένα ασφαλές
και παραγωγικό περιβάλλον
εργασίας
Με τις υπηρεσίες καθαρισμού της ISS
λαμβάνετε περισσότερο από μια
απλή απολύμανση. Προσφέρουμε:
• Στρατηγικό σχεδιασμό και συμβουλευτική
• Πλήρη διαφάνεια σχετικά με τις λειτουργίες και τα
αποτελέσματα των υπηρεσιών
• Συνέπεια στα χαρτοφυλάκια των ακινήτων σας
• Ισχυρή αλυσίδα εφοδιασμού
• Άρτια εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό
• Εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με τις
υπηρεσίες καθαρισμού

Ο στρατηγικός σχεδιασμός συναντάει την καινοτομία, την
πιο εξελιγμένη τεχνολογία, τις διαδικασίες και την
εκπαίδευση.
Κάθε συνεργασία ξεκινά με έναν εποικοδομητικό διάλογο
που καλύπτει τα εξής:

Στρατηγικός σχεδιασμός
& Συμβουλευτική
Παροχή προηγμένων υπηρεσιών
και συμβουλών καθαρισμού και
υγιεινής από τους κορυφαίους
ειδικούς
του
κλάδου
με
αποτέλεσμα ένα υγιές και
κατάλληλο περιβάλλον

• Scope of work
• Εκτίμηση Ρίσκου
• Χαρτογράφηση της εφοδιαστικής
γραμμής και χρονοδιαγράμματα
• Εμπορικούς όρους
Ένα σημαντικό μέρος αυτού του σχεδιασμού είναι να
αναγνωρισθούν:

➢ Οι επιφάνειες προς καθαρισμό
➢ Τα κατάλληλα χημικά υλικά προς χρήση
➢ Η κατάλληλη τεχνολογία
Βρίσκουμε μαζί την ιδανική λύση προσαρμοσμένη
κατάλληλα στις ανάγκες σας.

Πλήρης διαφάνεια σχετικά με τις λειτουργίες και τα
αποτελέσματα των υπηρεσιών που σας προσφέρουμε
Χρησιμοποίηση δεδομένων και πληροφοριών ώστε να πάρουμε τη σωστή απόφαση για
την επιχείρησή σας
Βρίσκουμε την καλύτερη λύση για την επιχείρησή σας, λαμβάνοντας
υπόψη:
➢Την αποδοτικότητα αναλόγως του επιπέδου κρισιμότητας
➢Την αντοχή του ιού/βακτηρίων
➢Την ευαισθησία του εξοπλισμού που θα γίνει η εφαρμογή
(ηλεκτρονικός/ηλεκτρικός
εξοπλισμός, έργα τέχνης, ξύλινες
επιφάνειες).
➢Τα αποτελέσματα από την υποχρεωτική αρχική δοκιμή σε μικρές
επιφάνειες.
Προσφέρουμε υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες
της επιχείρησής σας σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του Εθνικού
Οργανισμού Δημόσιας Υγείας
➢Εντατικός βαθύς καθαρισμός: ολοκληρωμένος, εξειδικευμένος
καθαρισμός υψηλής συχνότητας για την απολύμανση χώρων υψηλής
κυκλοφορίας/επισκεψιμότητας

Συνέπεια στα χαρτοφυλάκια των
ακινήτων σας
Προσέγγιση προσαρμοσμένη στα Ελληνικά
ρυθμιστικά πρότυπα
Παγκόσμια συνοχή, προσαρμοσμένες λύσεις:
➢ Παροχή τεχνογνωσίας και εκπαίδευσης από τις παγκόσμιες
διαδικασίες λειτουργίας της ISS ειδικά σχεδιασμένες για εντατικό
& εξειδικευμένο καθαρισμό
➢ Καθοδήγηση από τον Account manager και reporting σχετικά με
τα αποτελέσματα καθαρισμού σε ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο των
ακινήτων σας
➢ Οι ομάδες της ISS εκπαιδεύονται με βάση παγκόσμιες βέλτιστες
πρακτικές, ενώ είναι καλά εξοικειωμένες με την εθνική
νομοθεσία & τις επιμέρους πολιτικές των πελατών της

Ισχυρή αλυσίδα εφοδιασμού
Συνδυάζουμε τις ανάγκες σας με τα σωστά προϊόντα και σας προσφέρουμε
εναλλακτικές λύσεις σε περίπτωση ελλείψεων
Οι ισχυρές συνεργασίες επιτρέπουν στην
ISS να αξιοποιήσει την αγοραστική της
δύναμη και να σας εξασφαλίσει τα
καλύτερα προϊόντα στις καλύτερες τιμές
από τους κορυφαίους προμηθευτές
υλικών καθαρισμού στον κόσμο.

Ισχυρό δίκτυο με σχέσεις προτεραιότητας με
κορυφαίους προμηθευτές
Εξυπηρέτηση σε όλες τις γεωγραφικές
περιοχές της Ελλάδας
Δευτερεύουσα αλυσίδα εφοδιασμού με
σκοπό τον μετριασμό της έλλειψης υλικών
Επίσημος έλεγχος και τεκμηρίωση για την
εξασφάλιση αξιόπιστων προμηθευτών

Άρτια εκπαιδευμένο
εργατικό δυναμικό
Όλοι οι υπάλληλοι της ISS οι οποίοι
συμμετέχουν
στο
σχεδιασμό
της
πρότασης, την επίβλεψη και την
εφαρμογή λύσεων βαθέως καθαρισμού
και
απολύμανσης
είναι
άρτια
εκπαιδευμένοι, διασφαλίζοντας έτσι την
παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας
και την προστασία των υπαλλήλων σας
και του εργασιακού περιβάλλοντος. Με
αυτόν τον τρόπο σας εξασφαλίζουμε και
σας παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής
ποιότητας.

Εκστρατείες ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης
➢ Εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης: σε
συνεργασία με εσάς
παρέχουμε, στους
εργαζόμενους της επιχείρησής σας, ενημερωτικό
υλικό με κανόνες υγιεινής για την προστασία από
τον COVID-19
➢ Συνεχής παρουσία προσωπικού: Η ισχυρή παρουσία
εργαζομένων του καθαρισμού ενισχύει την εικόνα
ενός υγιούς και ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας
τόσο για τους υπαλλήλους όσο και για τους πελάτες
σας.

Ειδικοί στον καθαρισμό και την υγιεινή
Στην ISS, έχουμε πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας στην παροχή
υπηρεσιών καθαρισμού υψηλής ποιότητας. Αυτό σημαίνει:

#1

Προσλαμβάνουμε τους κατάλληλους υπαλλήλους με αντίληψη των
υπηρεσιών με στόχο να τους εκπαιδεύσουμε και να τους εμφυσήσουμε
σαν τρόπο σκέψης το να βάζουν τις ανάγκες των πελατών πρώτες.

#2

Προσφέρουμε οικονομικά αποδοτικό καθαρισμό με τα υψηλότερα πρότυπα
ενώ εξασφαλίζουμε παράλληλα την τήρηση των κανονισμών υγείας
ασφάλειας και περιβάλλοντος.

#3

Συνεργαζόμαστε με κορυφαίους προμηθευτές και πρωτοπόρους στον
τομέα των λύσεων καθαρισμού συμπεριλαμβανομένου αυτόματων
ρομποτικών μηχανών που μειώνουν την χρήση νερού και χημικών,
φυτικών απορρυπαντικών κτλ.

#4

Μειώνουμε τα απόβλητά μας καθώς και το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα
κάνοντας ανακύκλωση, εξοικονομούμε από τις ενεργειακές εκπομπές και
ελαχιστοποιούμε την χρήση πλαστικού, τις μεταφορές και τις συσκευασίες

Αποποίηση Ευθύνης της ISS
Όπου ζητείται από την ISS να παρέχει υπηρεσίες καθαρισμού με στόχο τη μείωση της
παρουσίας βιολογικών ρύπων, όπως το Covid-19 («πρόσθετες υπηρεσίες»), είναι αυτονόητο
ότι η ISS και οι συνεργάτες της δεν μπορούν να εγγυηθούν ότι οποιοσδήποτε ιός ή/και
βακτήρια θα εξαλειφθούν εντελώς, ή θα αποφευχθεί η μελλοντική μετάδοση. Ως εκ τούτου,
με την εντολή σας προς την ISS και/ή τους συνεργάτες της να αναλάβουν πρόσθετες
υπηρεσίες, ο πελάτης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι η ISS δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με
τα παραπάνω.
Επιπλέον, η ISS δεν θα ευθύνεται για τυχόν ζημιές, σε ιδιοκτησίες ή περιουσιακά στοιχεία,
υφάσματα και οποιεσδήποτε επιφάνειες, που προκύπτουν από τα χρησιμοποιούμενα χημικά
προϊόντα ή/και από μεθόδους καθαρισμού μολυσματικών.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η ISS μπορεί να υποστηρίζει την
επιχείρησή σας με υπηρεσίες καθαρισμού και απολύμανσης για τον COVID-19, επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα www.issgr.com για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας.

