
Ludzie i firmy radzą 
sobie lepiej z PURE SPACE
... i nie możemy się doczekać, aż się o tym przekonasz.

Copyright - wszystkie prawa zastrzeżone przez ISS World Services A/S



Pandemia COVID-19
zmieniła podejście 
do miejsc pracy.
Poczucie bezpieczeństwa ludzi w miejscach publicznych i miejscach pracy zostało 
zachwiane na skutek pandemii. Obawa przed zakażeniem znacząco wpływa na 
sposób użytkowania przestrzeni i będzie się utrzymywała w najbliższych miesiącach. 

Obecnie wyzwaniem jest zarówno kwestia poprawy standardów utrzymania higieny, 
ale także zaadresowania potrzeb emocjonalnych pracowników.

W ISS opracowaliśmy rozwiązanie, które wychodzi naprzeciw tym 
oczekiwaniom.
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PURE SPACE umożliwia ludziom 
odzyskanie zaufania do miejsc pracy.
Koncept PURE SPACE zapewnia wyższy standard higieny i daje dostęp do 
obiektywnych danych mierzących poziom utrzymania czystości, a także 
wpływa pozytywnie na poczucie bezpieczeństwa wśród pracowników.



CZYM JEST PURE SPACE

Co odróżnia PURE SPACE od 
innych konceptów? 

Użytkownicy 
w centrum uwagi

Procesy i procedury w zakresie 
utrzymania higieny są 

projektowane z perspektywy 
użytkowników i ich potrzeb.

Najwyższe standardy 
higieny

Czynności higieniczne, wykonywane 
przez certyfikowanych specjalistów ISS, 

mają na celu głównie zmniejszenie 
ryzyka infekcji. Priorytetem są 

powierzchnie narażone na częste 
użytkowanie.

*ATP oznacza trójfosforan adenozyny - cząsteczkę występującą tylko w żywych 
komórkach i wokół nich, dzięki czemu może być on stosowany do pomiaru stężenia 
mikroorganizmów i weryfikacji poziomu higieny.*

Dezynfekcja
Produkty i środki chemiczne 

są wybierane pod kątem 
maksymalnego ograniczania 

źródeł infekcji.

Zaufanie
Technologia ATP* pozwala 
zmierzyć faktyczny poziom 

dezynfekcji i sprawia, że 
efekt jest widoczny dla 

użytkowników.
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Globalny koncept
Koncept PURE SPACE jest 

wdrażany przez ISS w różnych 
lokalizacjach na całym świecie.



Koncept PURE SPACE zmniejsza ryzyko rozprzestrzeniania się 
wirusa, dzięki kompleksowemu podejściu do czyszczenia i dezynfekcji. 
Koncept PURE SPACE zmniejsza ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa, dzięki 
kompleksowemu podejściu do czyszczenia i dezynfekcji. Analizuje całościowo przepływ 
osób w miejscach pracy, identyfikuje powierzchnie o wysokiej częstotliwości dotykania i na 
tej podstawie dostosowuje plan zabiegów higienicznych. Wszyscy pracownicy ISS 
dedykowani do tej usługi noszą jednorazową odzież ochronną, używany przez nich sprzęt 
jest dezynfekowany, a produkty spełniają wymogi prawne dotyczące ich specjalistycznego 
przeznaczenia. Co więcej, osoby znajdujące się w danej przestrzeni - pracownicy, klienci, 
goście – dostają wsparcie i wiedzę nt. tego, w jaki sposób mogą swoim zachowaniem w 
zakresie przestrzegania zasad higieny przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa.

Profesjonalne czynności higieniczne w połączeniu z właściwym z
achowaniem poszczególnych osób mocno ograniczają ryzyko zakażeń. Koncept 
PURE SPACE dodatkowo umożliwia dokładne i bieżące monitorowanie efektów czynności 
higienicznych. Czyszczone powierzchnie są badane zarówno przed, jak i po zabiegach 
higienicznych przy wykorzystaniu technologii ATP. Powierzchnie o wysokiej częstotliwości 
dotykania są testowane częściej i ponownie dezynfekowane, gdy wyniki testu są wyższe 
niż dopuszczalna norma. 

 Standardy higieny

 Weryfikacja jakości
 

Przede wszystkim, koncept PURE SPACE pomaga utrzymać ludzi 
w zdrowiu. Zapewnia im również poczucie bezpieczeństwa - 
czynności porządkowe są widoczne dla osób korzystających z danej 
przestrzeni, dzięki czemu nie mają one wątpliwości, że jest ona 
higieniczna.

3 aspekty 
PURE SPACE

Zdrowie pracowników

DLACZEGO PURE SPACE?



Nie możemy się doczekać, aby zaprosić Cię do PURE SPACE!
Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami: 

Michał Matejuk - Operations Director, Excellence & Projects
T. +48 697 080 783   E. Michal.matejuk@pl.issworld.com

Małgorzata Wilczek - Commercial Director
T. +48 514 931 225   E. Malgorzata.wilczek@pl.issworld.com

Marcin Michalik – Cleaning Services Manager
T.+48 795 149 569   E. Marcin.Michalik@pl.issworld.com




