Vi tager Coronavirus alvorligt!
Scantone installerer og servicerer mange borger i alle
aldre, i eget hjem og kommer ofte ud til borgere med
nedsat immunforsvar, det vil vi gerne respektere og
tager følgende forholdsregler:
For at undgå smittespredning, vil vi i den kommende
periode spørge ind til borgers ønsker/behov for at vores
tekniker gøre brug af masker, handsker og håndsprit.
Vores tekniker har håndsprit og masker i bilen klar til
brug.
Normalt giver vi altid hånd til vores kunder/borgere, det
frarådes af Sundhedsmyndighederne side, hvilke vi
selvfølgelig vil efterkomme.
Vi er vant til at stå tæt på dem når vi taler, grundet
borgernes høretab, fremover vil vi holde respektafstand
og tilbyde samtale med Mino høreforstærker.

Har du spørgsmål eller informationer, vi bør vide, kan du skrive til
mie@scantone.dk eller ringe på 4619 5100

Vi ser frem til at Coronavirussen snart er overstået,
så vi får normale tilstande tilbage igen.

Anbefaling om desinficering af
høretekniske hjælpemidler
Introduktion
Deling af håndholdte eller kropsbårne produkter mellem flere brugere, kan
skabe en risiko for overførsel af viruspartikler.
Alle kan potentielt være smittebærer af Coronavirus, derfor anbefales på det
kraftigste at desinficere produkterne ved skift mellem brugere. Anbefalinger
om desinficering af høretekniske hjælpemidler i forbindelse med Covid-19,
hvor produkter anvendes af flere personer.
Coronavirus er et luftbåret virus, der primært spreder sig gennem dråber, der
genereres når en smittet person hoster eller nyser, eller gennem dråber af
spyt eller når næsen løber. (kilde: https://www.who.int/health-topics/coronavirus)
Valg af desinfektionsmiddel:
Der skal anvendes et overfladedesinfektionsmiddel, der er effektivt til at
dræbe indkapslet vira (såsom den nye Corona-virus). Følgende desinfektionsmidler anbefales: Vandbaseret desinfektions-middel anbefales generelt 70% isopropanol kan alternativ benyttes.
Anvend ikke: Desinfektionsmiddel med hudblødgøringsmidler, som ofte
findes i håndsprit/gel. Desinfektionsmidler der indeholder ehtanol, da det
kan skade produkterne. Blegemiddel (Der indeholder klor eller peroxider,
f.eks. brintoverilte)
Bemærk at alkoholbaserede desinfektionsmidler muligvis kan skade tekst på
enheden, belægninger eller knapper på enheden.

Vigtige regler for rengøring: Desinfektionsmidlet skal bruges i henhold til
leverandørens specifikationskrav
Tør enheden af med en engangsklud, der er gennemvædet og opvredet med
desinfektionsmiddel. Nedsænk eller sprøjt aldrig desinfektionsmiddel direkte
på enheden. Sikre at åbninger, især mikrofon-åbninger, ikke påføres væske,
da dette kan beskadige elektroniske komponenters funktion. Tryk ikke på
nogen knapper, når enheden tørres af med desinfektionsmiddel.
Bortskaf kluden i en affaldsspand med låg.
Ansvarsfraskrivelse! Scantone er ikke ansvarlig for skader på grund af
implementeringen af ovenstående anbefalinger. Pas godt på jer selv!

