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Vaara terveydelle:
näin virukset leviävät ilmassa

Puhtaampaa ilmaa, terveellisempiä 
työympäristöjä

Ihmiset ovat tärkein voimavaranne, ettekä aio tinkiä työpaikan terveellisyydestä. Olette 
myös tietoisia siitä, että sisällä ilma on usein paljon saastuneempaa kuin ulkona. Siksi 
olette päättäneet varmistaa, etteivät pienhiukkaset, kuten virukset, hienopöly ja aerosolit, 
aiheuta ongelmia työpaikallanne. Erinomainen päätös!

Käsien pesu, turvavälit, kasvomaskit – kaikki tärkeitä varotoimia, 
mutta niiden antama suoja ei kuitenkaan ole täysin kattava, etenkään 
ympäristöissä, joissa vaaditaan korkeita hygieniastandardeja. Mikä siis 
ratkaisuksi? Ratkaisu on Virus Shield.

 ■  HEPA-ilmansuodattimet: HEPA 14 -ilmansuodattimemme ovat sertifioi-
tuja, mikä tarkoittaa, että ne poistavat ilman haitallisista hiukkasista 
> 99,995 %.

 ■  Patentoitu suodatinyhdistelmä: Flimmer-suodattimemme poistaa ensin 
suurimman osan hiukkasista, minkä jälkeen HEPA 14 -suodatin kerää 
pienimmät mikro-organismit. Valmista tuli!

Virus Shield – enemmän 
suojaa, vähemmän riskejä, 
tyytyväinen henkilöstö 

 

Me autamme
Kehitämme räätälöidyt ilmansuoda-
tusratkaisut kaikkiin puhtaan ilman 

tarpeisiinne

Virus Shield on tarpeen kaikkialla, 
missä on ihmisiä:

 ■ Varastoissa ja jakelukeskuksissa
 ■  Elintarvikkeiden tuotantolaitoksissa ja 
myymälöissä

 ■  Tehtaissa
 ■  Julkisissa rakennuksissa, kuten kou-
luissa, sairaaloissa ja lentokentillä

1. Virukset ovat sitkeitä tyyppejä.  
Ne tarttuvat ilmassa oleviin 
kiinteisiin hiukkasiin ja pääsevät 
tällä tavoin kulkeutumaan 
ihmisestä toiseen – myös silloin, 
kun turvaväleistä on huolehdittu.

2. Virukset menestyvät sisätiloissa, 
joissa ne kerääntyvät ja voivat 
esiintyä suurinakin pitoisuuksina. 
Hiukkaset eivät suljetuissa 
työtiloissa pääse hajaantumaan 
samoin kuin ulkona – ja 
työntekijöiden tartuntariski kasvaa.

3. WHO:n mukaan jopa kaikista 
pienimmät taudinaiheuttajat voivat 
levitä sisätiloissa ilman välityksellä 
hyvin laajalle. Kun tila on suljettu, 
haitalliset hiukkaset pysyvät tilassa 
pitkään ja kasvattavat tartuntariskiä.

4. Lisäksi pitää muistaa, ettei 
tartuntariksi poistu, vaikka 
hiukkaset olisivat laskeutuneet 
pinnoille. Pintoja koskettavat 
henkilöt voivat yhä saada tartunnan.
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