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SARS COV-2 zagrożeniem dla zakładów przemysłu spożywczego. 

Potencjalne źródła ryzyka:

• zainfekowani pracownicy mający kontakt z żywnością,

• zanieczyszczony sprzęt oraz pojemniki,

• nieprzestrzeganie zasad higieny,

• osoby i pojazdy z zewnątrz odwiedzające zakład produkcyjny,

• zanieczyszczona woda wykorzystywana na różnych etapach 
łańcucha żywnościowego.



Możliwe konsekwencje wykrycia zarażenia wśród załogi produkcyjnej. 

• Kwarantanna pracowników mających styczność z osobą 
zarażoną,

• zamknięcie zakładu w celu dezynfekcji,

• konieczność wypłaty 100% pensji podczas przestojów,

• braki personelu po wznowieniu pracy.



Rozwiązania techniczne wyposażenia śluz
• Konfiguracja i wielkość 

urządzeń – „szyte na 
miarę”, co pozwala 
zoptymalizować czas 
przejścia odpowiedniej 
ilości pracowników, aby ten 
obszar nie generował 
dodatkowych kosztów.  



Rozwiązania techniczne – tunel dezynfekcyjny!

• W pełni automatyczny działający na fotokomórki,

• tworzący delikatną mgiełkę dezynfekcyjną. 



Rozwiązania techniczne – tunel dezynfekcyjny pojazdów!

• W pełni automatyczny działający na fotokomórki,

• natrysk za pomocą skalibrowanych dysz na cały 
obszar pojazdu, 

• możliwość przedmuchu po każdym zastosowaniu,

• możliwość wersji zimowej. 



Środki chemiczne – nowe optymalne rozwiązania 

• WHO – 01 



Środki chemiczne – nowe optymalne rozwiązania 

• Produkty do jednofazowego mycia i dezynfekcji,

• produkty do dezynfekcji bez spłukiwania,

• produkty do dezynfekcji wody technologicznej,

• nowe formulacje wirusobójcze.   



Antywirusowe czyściwa włókninowe
• Nasączane preparatem bakterio- i wirusobójczym czyściwa włókninowe,

• dopuszczone do użytku w przemyśle spożywczym.

• dostępne w dwóch wariantach kolorystycznych,

• pakowane po 200 oraz 500 odcinków.



Pakiet Media

Pakiet MEDIA

Pakiet MEDIA, to program stworzony przez firmę RADEX pozwalający przeanalizować, ocenić, zweryfikować 

i zaproponować rozwiązania pozwalające na racjonalne wykorzystanie mediów w zakładzie przetwórstwa 

spożywczego.

• Nasz specjalistyczny program autorski polegający na weryfikacji procesów mycia i dezynfekcji, procesów 
produkcyjnych oraz wszystkich obszarów, w których zużywana jest woda i chemia,

• weryfikujemy i określamy ilość i parametry mediów w poszczególnych obszarach, 

• weryfikujemy instalacje techniczne pod katem ich higienicznego wykonania, 

• identyfikujemy problemy i  dajemy propozycje ich rozwiązania,

• weryfikujemy obszary mycia w obiegu (CIP), myjki automatyczne (np. myjki pojemników) oraz procesy mycia 
ręcznego (OPC).



Rozwiązania higieniczne TORK

Pakiet MEDIA

• Precyzyjny system dozowania uniemożliwiający zanieczyszczenie rolki i pojemników z mydłem,

• czyściwa papierowe w pełni rozpuszczalne w wodzie, co eliminuje możliwości zatkania kanalizacji. 
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