
SEMINARI WEB
Plataforma: GoToWebinar
Idioma de la sessió: castellà

Necessites implementar
estratègies de desinfecció
a la teva empresa?
La pandèmia del Covid-19 ens ha sorprès a tots, obligant a tancar 
empreses i a confinar a tota la població mundial. Passat el temps de 
confinament i a l'espera de vacunes i tractaments efectius contra la 
malaltia, és imperatiu i necessari trobar estratègies de desinfecció i 
demostrar el seu efecte, per tal de poder proporcionar a l’empresa totes 
les mesures de seguretat necessàries.

Des d’Eurecat, i amb la col·laboració d’Acció, volem oferir-te informació
sobre els mètodes i tecnologies de desinfecció actuals.

Organitza

Dimecres 3 de juny de 2020
de 11:00h a 12:30h

Col·labora

A QUI VA DIRIGIT?
- Empreses fabricants i distribuïdores de productes de desinfecció, empreses de 
serveis de desinfecció i àmbits afins.
- Empreses que hagin que contractar serveis de desinfecció pels seus productes
i instal·lacions.

Desinfecció: fonaments,
experiències i tendències
tecnològiques

Inscriu-t’hi aquí!

Media Partner:

https://attendee.gotowebinar.com/register/8849079994117440526
http://empresaylimpieza.com/


PROGRAMA
Inici del seminari web
Benvinguda i introducció

Què hem d’entendre per “desinfecció”

Breu introducció a la microbiologia: 
virus i bactèries; el Sars-Cov-2

Com valorar l’eficàcia de filtració i neteja 
bacteriana, i eficàcia viricida
per un mètode de desinfecció

Els productes de desinfecció: com actuen. 
Noves tendències

Organitza Col·labora

Josep Mª del Bas
Director Unitat Nutrició i Salut
Eurecat

Experiències pràctiques en l’avaluació de 
l’eficàcia de la desinfecció

L'entorn actual i l'orientació del mercat de 
la desinfecció

Suport als projectes de desinfecció: eines 
d'orientació, assessorament per contactes 
empresarials i instruments de suport 
financer d'ACCIÓ

Cloenda del seminari web
Torn de preguntes i respostes

Sandra Colom
Estratègia i Programes d’R+D
ACCIÓ

Ricard García
Director Unitat Química
Eurecat

Juanjo Martín [MODERADOR]
Gerent Territorial i Director Unitat de 
Projectes Integrals
Eurecat

Xavier Martínez
Director Unitat Aigua, Sòls i Aire 
Eurecat

PARTICIPEN

Consulta el programa 
complet aquí!

Media Partner:

https://eurecat.org/serveis/eurecatevents/seminari-web-desinfeccio-empreses/
http://empresaylimpieza.com/
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