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Ontsmettingsdiensten voor
biologische
risico's

ONZE MILIEUDIENSTEN

BELFOR BIEDT DESINFECTIE AAN VAN OPPERVLAKKEN
NA BIOLOGISCHE CONTAMINATIE
BELFOR

biedt

desinfectiediensten

aan

voor

gebouwen en installaties die worden blootgesteld aan
contaminatie door brand, water, stormen, schimmel,
ongevallen met gevaarlijke stoffen en besmettelijke
materialen. Wij reageren al meer dan 35 jaar op
desinfectie- en saneringsprojecten. Op dit moment
leveren

we

desinfectiediensten

gezondheidszorginstellingen,

voor

gemeenten,

schooldistricten,

• behandeling van alle directe en meest indirecte
bereikbare oppervlaktes van gebouwen
• ontsmetting van aangetaste elektronica,
installaties en machines
• geavanceerde opstellingen om de
verontreinigde gebieden af te schermen

de

voedingsindustrie en productielocaties. Onze veilige,

Deze diensten helpen:

synergetische procedures zijn gevalideerd door de juiste

• het risico op infectie of ziekte te verminderen

experts en bieden een combinatie van desinfectie en

• kruisbesmetting voorkomen

verwijdering van bio-gevaarlijke contaminatie, waardoor

• de stilstandtijd van de werkzaamheden met

ze effectiever zijn dan eenvoudige reinigingsmethoden.
Desinfectie wordt ook aanbevolen in geval van
vermoedelijke biologische contaminatie.
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Onze aanpak:

75% of meer te verminderen
• ook een preventieve desinfectie in de
verdachte geval blijkt zeer effectief te zijn

ONZE DIENSTEN:
Brand- & Waterschadesanering | Gebouwen en inhoud | Bouwstofsanering | Machines/Mechanica | Droging/Ontgeuring | Elektronica | Schimmelsanering | Verwĳdering van asbest | Herstellen
van documenten en data | Afbraak & opruiming | Industrieel Onderhoud | Maritiem & Offshore | Schadebeperking | Productie chemicaliën | RED ALERT® Spoedprogramma voor noodsituaties

ZOOM SUR...
DESINFECTIE VAN OPPERVLAKKEN NA BIOLOGISCHE CONTAMINATIE

PROFESSIONELE HULP UIT ÉÉN ENKELE BRON.

Wij verbinden ons ertoe de gevaren
systematisch in kaart te brengen en te
beheren door middel van een passende
risicobeoordeling en de daaruit
voortvloeiende maatregelen om het
gevaar tot een minimum te beperken.
Bernhard Mayr BELFOR Europe

BELFOR staat erom bekend om te gaan met

VOOR HET MILIEU:

crisis situaties na allerlei incidenten en de daaruit

Toegewijd aan duurzame ontwikkeling, handelen wij op de

voortvloeiende

volgende gebieden:

bepaalde

uitdagingen.

voorzorgsmaatregelen

verbouwingsconcepten.
www.belfor.be

Dit

Wij

varieert
tot

maken

van

substantiële
gebruik

van

gespecialiseerde desinfectiemiddelen en passende

• Afvalbeheer in overeenstemming met de lokale normen
en het milieu
• Traceerbaarheid van ingezamelde afvalstoffen

technieken om een goede desinfectie te garanderen,
waardoor het aantal ziekteverwekkers zoals bacteriën,

VOOR GEZONDHEID EN VEILIGHEID:

schimmels en virussen wordt gereduceerd. Na de

Wij zorgen voor en controleren

desinfectie blijven er geen besmettelijke stoffen of

• Strikte naleving van ECDC-normen en veiligheid

andere schadelijke resten achter. Onze onderzoeks- en
ontwikkelingsafdeling heeft een protocol ontwikkeld dat
het gevaar op COVID-19 besmettingen wegneemt voor

regelgeving voor onze klanten en medewerkers
• Strenge controle- en onderhoudsprogramma's voor
apparatuur en materialen

gebruikers van eerder gecontamineerde gebieden. Wij

• Toezicht op machtigingen en kwalificaties

zijn klaar om te starten met één beperking: in de huidige

• Voortdurende opleiding van onze gespecialiseerde teams

situatie bekijken we elke aanvraag vanuit het oogpunt
van de bestaande capaciteiten en na een risico evaluatie

Onze medewerkers werken in veel verschillende settings.

beslissen we welke projecten we aankunnen.

De dienstverlening na een brand- of waterschade of
biologisch gevaar brengt specifieke risico's met zich mee

WAT WIJ BIEDEN:

voor onze medewerkers. Wij verbinden ons ertoe om de

• Toegewijd en gevalideerd werkprotocol

gevaren systematisch in kaart te brengen en te beheren

• Interventie 24 /7 /365

met de juiste risicobeoordeling en de daarop volgende

• Ervaren specialisten met gecertificeerde vaardigheden

acties om het gevaar tot een minimum te beperken.

• Speciaal opgeleid personeel voor dit soort projecten

Daarom moet elke risicobeoordeling leiden tot adequate

• Diepgaande en gedetailleerde voorlopige

en passende veiligheidsmaatregelen om de risico's tot

risicobeoordeling

een zo laag mogelijk niveau te beperken.
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