Cassà de la Selva, 1 d’Abril de 2020

Benvolguts/des,
Davant la situació actual que estem vivint ocasionada per la COVID-19 (coronavirus) i tenint
en compte, segons fonts comunicades per professionals, que aquest virus es manté en les
superfícies durant varis dies, ara més que mai, QNTROLPLAGA els hi vol oferir els serveis de
DESINFECCIÓ que portem a terme a diferents ajuntaments, comunitats de veïns, locals,
indústries, residències geriàtriques, hospitals i d’altres establiments.
Creiem que és important realitzar una bona desinfecció d’espais comuns, exteriors, estructures i
elements que tinguin un contacte directe amb les mans (baranes, botoneres, manetes,...).
Qntrolplaga, a part de ser empresa especialitzada en el Control de Plagues i en la Prevenció i
Control de la Legionel·losis també tenim gran experiència en la Desinfecció interior i exterior de
locals i instal·lacions. Som empresa professional amb més de 10 anys d’experiència en el sector
i registrada al Registre Oficial de Establiments de Serveis de Plaguicides (ROESP); Sanitat
Ambiental 0050cat-sgi i Legionel.la 5131cat-Iggi.
Des de Qntrolplaga volem fer especial èmfasi en la diferència que hi ha entre una neteja i una
desinfecció, i com són d’importants que es complementin entre elles. Quan parlem de neteja,
parlem de la utilització de productes tensioactius, detergents que el que fan és eliminar la
brutícia, pols, matèria orgànica,... de les superfícies però no n’eliminen ni els fongs, ni els
bacteris ni els virus. Aquesta funció en canvi sí que la fa un bon producte desinfectant amb
capacitat fungicida, virucida o bactericida (depenent del tipus de biocida). Però el que està clar,
és que una bona desinfecció s’ha de complementar prèviament amb bona neteja, ja que sinó
l’eficàcia de la desinfecció queda reduïda.
Els productes desinfectants registrats al Registre oficial de Biocides i que el Ministeri de Sanitat
ha recomanat per ser utilitzats en el cas del coronavirus, molts d’ells, només els poden aplicar
personal professional i/o personal professional especialitzat, és a dir que tinguin formació
específica per realitzar aplicacions de biocides. Tot el personal de Qntrolplaga té la formació
corresponent per tal de realitzar aquests serveis.
Des de l’inici de l’estat d’alarma, Qntrolplaga està realitzant desinfeccions a diferents comunitats
de veïns, via pública (carrers, mobiliari urbà, parcs infantils, places,..), locals, indústries
alimentàries i instal·lacions, però sobretot a les zones de més risc com són residències
geriàtriques, clíniques i hospitals.
Previ al tractament sempre realitzem un estudi de les zones a desinfectar per tal d’escollir el
mètode més adequat de tractament.
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Els mètodes que utilitzem són (SEMPRE AMB DESINFECTANT ESPECIAL PER Covid-19):



Aerosolització amb canó dels espais exteriors i mobiliaris urbans

 Nebulització en espais interiors
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 Polvorització de terres i elements interiors

 Desinfecció manual d’elements mitjançant draps
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 Desinfecció amb generador d’ozó (tractament complementari)

Qntrolplaga estem a la vostra disposició per qualsevol assessorament tècnic o consulta, sabem
que són moments difícils i complicats, però som partidaris de que una bona desinfecció pot
ajudar molt a evitar nous contagis i reduir en mica en mica aquesta crisi sanitària.
Estem aquí per ajudar-vos!
Molt atentament,

Joel Devesa i Gelabert
Responsable Qntrolplaga
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