
INFORMATION BETRÄFFANDE  
CORONAVIRUSET:
Säkerhet och förhållningsregler under pågående pandemi

Vi följer noggrant alla riktlinjer och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten  
och MSB och har uppgraderat våra redan rigorösa hygien- och säkerhetsrutiner. Vi gör allt för  
att skapa en så trygg och säker miljö som vanligt, både för dig som kund och för vår personal. 

VIDTAGNA ÅTGÄRDER:
• personalen bär mask

• all personal använder alcogel för desinficering

• personalen testas kontinuerligt

• all personal som jobbar är frisk

NYA STÄDNINGSRUTINER
Vi städar som vanligt hos alla våra kunder, men har vidtagit ytterligare hygienrutiner på  
grund av den rådande situationen, bland annat genom att desinficera kritiska ytor. 

De ytor vi desinficerar är:

• handtag

• spolknappar

• vattenkranar 

• metallytor och andra ytor som ofta vidrörs

NYA TJÄNSTER:  

Ångtvätt – extremt effektivt och miljövänligt

Ångtvätt är en skonsam men ytterst effektiv metod som dessutom är miljövänlig. Den förbru-
kar minimalt med vatten, är helt fri från kemikalier och bra för allergiker. Det är en mångsidig 
metod som desinficerar, dödar bakterier, kvalster och tar bort mögel, fett, smuts och fungerar 
i alla utrymmen som våtrum, kök etc. Även mycket hårt intorkad smuts bearbetar då ångan är 
effektivare än rengöringsmedel.  

Ozonering – frisk luft på riktigt
Ozonering är ett effektivt sätt att göra rent i luftrummet genom att neutralisera oönskade lukter. 
Ozongeneratorn behandlar luften i ditt hem eller i din bil genom att bryta ned lukt som orsakas 
av föroreningar, döda virus, bakterier och mögel. Det avlägsnar även luftburna föroreningar så-
som rök, damm, husdjursdamm, pollen. Eftersom ozonet är verksamt överallt där det finns syre 
rengörs alla utrymmen, även sådana som är svåra att nå (som luftkonditioneringens kanaler och 
små luftspalter).

Läs gärna mer på stadgiganten.se eller kontakta oss för mer information. 
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