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Curățarea profesională  și 
sănătatea publică:  

rolul esențial al dezinfectanților

Un cadrul legislativ  riguros

Regulamentul privind Produsele Biocide (EU) 528/2012, 
reprezintă baza pentru îmbunătățirea nivelului de protecție 
a sănătății publice și a mediului prin stabilirea unui cadru 
legislativ armonizat pentru produsele biocide în toată 
Europa. Toate produsele biocide trebuie: 

JJ să se conformeze cerințelor stricte privind eficacitatea 
și siguranța pentru sănătate și mediu;

JJ să fie autorizate pentru plasarea pe piață. Aceasta se face 
prin intermediul unei autorități competente numite de 
fiecare Stat Membru, autoritate care acționează ca un 
organism expert independent.

Ce este un dezinfectant?
Dezinfectanții sunt produse care conțin substanțe active 
cu proprietăți antimicrobiene. Acestea elimină răspândirea 
organismelor nocive. Fiind sub incidența Regulamentului 
privind Produsele Biocide (vezi textul alăturat), tipurile de 
dezinfectanți care fac parte din portofoliul A.I.S.E. sunt : 

JJ Igienă Umană
JJ Igienă Veterinară 
JJ Produse alimentare și hrana pentru animale
JJ Apă potabilă
JJ Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării 

directe la oameni sau animale

De sunt necesari dezinfectanții?
Deși standardele de igienă din Europa sunt relativ ridicate, apariția focarelor de 
SARS, MRSA, Norovirus, Listeria, virusul gripal H1N1, infecțiie nosocomiale și 
Ebola, pentru a cita câteva din ele, evidențiază interesul asupra răspândirii bolilor 
infecțioase și nevoia de niveluri ridicate de igienă ca primă linie de apărare.

Companiile membre A.I.S.E. din sectorul profesional de igienă au un rol 
esențial în a susţine clienţii pentru a creşte nivelul de igienă. Prin 
furnizarea de produse biocide, în special pentru dezinfecţia în zone precis 
delimitate din afara domeniului casnic, ei ajută la eliminarea sau reducerea  
contactului cu acești agenți patogeni periculoși și chiar letali.

3 exemple de aplicații specifice

DOMENIUL 
MEDICAL
Dezinfectanții 
contribuie la sănătatea 
și bunăstarea zilnică a 
oamenilor. Locuri cum 
sunt spitalele, 
instituțiile de asistență 
a sănătății în care 
pacienții, personalul
medical și vizitatorii întră frecvent în contact unii cu 
alții, sunt zone de risc crescut de transmitere a 
bacteriilor și germenilor (contaminare încrucișată). 
Fără o igienă corespunzătoare (de ex. pentru mâini 
și instrumente), aceste locuri ar deveni focare de 
infecție pentru bacterii cum sunt MRSA.

DOMENIUL 
VeterinAr
Dezinfectanții sunt de 
asemenea utilizați pentru 
a igieniza grajduri, 
echipamente de muls, 
ugerele, copitele, dar și 
încălțămintea, mâinile 
angajaților și ale 
vizitatorilor. 
Scopul urmărit este acela de a preveni izbucnirea unor 
epidemii contagioase. Dezinfecția este utilizată și pentru 
îndepărtarea insectelor, și pentru izolarea și reținerea 
bolilor. Aceasta garantează un nivel de igienă ridicat 
pentru produse de calitate, care de cele mai multe ori 
intră direct în lanțul alimentar. 

INDUSTRIA 
ALIMENTARĂ/
PROCESARE 
ALIMENTE ȘI 
cAtering
Indiferent dacă  sunt 
pentru igiena industrială  
(alimente, băuturi) sau 
cea instituțională 
(bucătării, cantine, restaurante), utilizarea 
dezinfectanților este esențială pentru  a menține un lanț 
alimentar sigur și sănătos. Incidentele cu, de exemplu, 
Salmonella în ouă și carne de pui, Listeria în produse 
lactate ilustrează importanţa păstrării unor condiții 
stricte de igienă la manipularea alimentelor și la 
procesarea ulterioară, pentru a evita infecțiile 
alimentare.
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* Fotografii prezentate prin amabilitatea: Centers for Disease Control & Prevention, CDC.




