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Oferujemy kompetentne wsparcie z jednego źródła. 
Usuwanie szkód po pożarach | Usuwanie szkód po zalaniach | Usuwanie zapachów | Lokalizowanie nieszczelności | Restytucja budynków | Restytucja maszyn i instalacji | Restytucja elektroniki 
i instalacji elektronicznych | Awaryjna struktura operacyjna | Odzyskiwanie danych i dokumentów | Restytucja wyposażenia, zasobów i mebli | Usuwanie i utylizacja odpadów | Usuwanie azbestu i 
substancji szkodliwych | Usuwanie szkód w obszarze przemysłowym i produkcyjnym | Restytucja specjalistyczna np. instalacji wiatrowych, statków albo pojazdów szynowych| Duże szkody / Major & 
Complex Loss | Prewencyjne planowanie na wypadek awarii, szkolenia | Program reagowania w sytuacjach awaryjnych RED ALERT®

BELFOR oferuje usługi w zakresie dezynfekcji budynków 

i obiektów zanieczyszczonych przez ogień, wodę, burze, 

pleśń, wypadki z udziałem substancji niebezpiecznych, 

skutki przestępstw i materiały zakaźne. Podejmujemy 

się usług dezynfekcji i dekontaminacji od ponad 25 lat. 

Obecnie świadczymy usługi dezynfekcji dla gmin, placówek 

służby zdrowia, budynków biurowych, obiektów szkolnych, 

przemysłu spożywczego i zakładów produkcyjnych. 

Nasze bezpieczne, synergiczne procesy są weryfikowane 

przez odpowiednich ekspertów i oferują kombinację 

dezynfekcji i eliminowania niebezpiecznych zanieczyszczeń 

biologicznych, co czyni je bardziej efektywnymi niż 

standardowe metody czyszczenia. Dezynfekcja jest również 

zalecana w przypadku podejrzenia skażenia biologicznego.

FACT SHEET

Usługi dezynfek-
cji w zakresie 
zagrożeń 
biologicznych

BELFOR OFERUJE DEZYNFEKCJĘ POWIERZCHNI PO 
SKAŻENIU BIOLOGICZNYM

NASZE USŁUGI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

Nasze podejście:

• Oczyszczanie wszystkich bezpośrednio i 

 pośrednio dostępnych obszarów budynków

• Dezynfekcja zanieczyszczonej elektroniki, 

 maszyn i systemów HVAC

• Zaawansowane systemy do wydzielania 

 zanieczyszczonych obszarów

Te usługi pomagają:

• zmniejszyć ryzyko infekcji lub choroby

• zapobiegać zanieczyszczeniu krzyżowemu

• ograniczyć czas przestoju w pracy o 75% lub więcej.

• również profilaktyczna dezynfekcja w przypadku 

 podejrzenia skażenia okazuje się bardzo skuteczna.



BELFOR Polska Sp. z o.o. Łódź 91-358 ul. Złocieniowa 1, T. +48 42 616-12-70 BELFOR - 24h/7 dni w tygodniu, tel. 800-235-367. Mail: belfor@pl.belfor.com, www.belfor.pl

USŁUGI W ZAKRESIE DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI PO SKAŻENIU BIOLOGICZNYM

FACT SHEET

PROFESJONALNA POMOC Z JEDNEGO ŹRÓDŁA.

Zobowiązujemy się do systematycznej 
identyfikacji zagrożeń i zarządzania nimi 
poprzez odpowiednią ocenę ryzyka, a 
następnie działania mające na celu 
zminimalizowanie zagrożenia. 
Bernhard Mayr BELFOR Europe 

BELFOR ma doświadczenie w mierzeniu się z sytuacjami 

kryzysowymi i  radzeniu sobie z wynikającymi z nich 

wyzwaniami. Począwszy od środków zapobiegawczych, 

a skończywszy na zaawansowanych pracach 

odtworzeniowych.  

Stosujemy specjalistyczne środki odkażające i 

odpowiednie techniki, aby zapewnić właściwą 

dezynfekcję, redukując liczbę patogenów, takich 

jak bakterie, grzyby i wirusy. Po dezynfekcji mamy 

bezpieczne pomieszczenia. Nasza wiedza fachowa 

pomaga w pokonaniu większości wyzwań.

Nasz dział badań i rozwoju opracował protokół pracy, 

który skutecznie minimalizuje ryzyko COVID-19 dla 

użytkowników skażonych obszarów. Jesteśmy gotowi 

do działania z jednym ograniczeniem: w obecnej 

sytuacji rozpatrujemy każde zgłoszenie w odniesieniu 

do dostępnych możliwości i odpowiedniej oceny ryzyka 

i wtedy decydujemy, którego projektu możemy się 

podjąć.

 

CO OFERUJEMY:

• Specjalny i sprawdzony protokół pracy

• Gotowość do działania 24 /7 /365

• Doświadczonych specjalistów z certyfikowanymi 

 umiejętnościami

• Specjalnie wyszkolony personel do tego typu 

 projektów

• Obszerna i szczegółowa wstępna ocena ryzyka

DLA ŚRODOWISKA:

Zaangażowani w zrównoważony rozwój, działamy w 

następujących obszarach:

• Gospodarka odpadami zgodnie z lokalnymi normami  

 i poszanowaniem środowiska naturalnego

• Identyfikowalność wytwarzanych odpadów

DLA ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA:

Zapewniamy i kontrolujemy

• Ścisłe przestrzeganie norm ECDC i przepisów 

 bezpieczeństwa dla naszych klientów i pracowników

• Rygorystyczne zasady kontroli i konserwacji sprzętu i 

 materiałów

• Kontrolowanie zezwoleń i kwalifikacji

• Ciągłe szkolenie naszych zespołów specjalistów

Nasi pracownicy pracują w wielu różnych obszarach. 

Świadczenie usług po pożarze, zalaniu lub zagrożeniu 

biologicznym wiąże się ze szczególnym ryzykiem 

dla naszych pracowników. Zobowiązujemy się 

do systematycznego identyfikowania zagrożeń i 

zarządzania nimi za pomocą odpowiedniej oceny ryzyka, 

a następnie działań mających na celu zminimalizowanie 

zagrożenia. Dlatego każda ocena ryzyka powinna 

prowadzić do odpowiednich i właściwych środków 

bezpieczeństwa w celu zminimalizowania ryzyka do 

możliwie najniższego poziomu.
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