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Започна пълна дезинфекция на църквите в Бургас
вторник, 31 март 2020
Публикувано от: Радостин Рачев

* Използва се препарат, щадящ повърхностите, стенописите и иконите

От днес започва мащабна дезинфекция на всички църковни храмове в Бургас. Първите три, които вече
се обработват са Катедралният храм "Св. Св. Кирил и Методий", църквата "Свети Иван Рилски" и "Света
Богородица". След тях ще бъдат дезинфекцирани и останалите храмове в комплексите и кварталите на
града.
Обработвани ще бъдат както пространствата пред самите храмове, където се струпват най-много хора,
така и всички вътрешни пространства и предмети.
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Дезинфекцирането ще се извършва от екипи на общинската Дезинфекционна станция - Бургас, а
използваният препарат е един от петте одобрени със специално разрешително от министерството на
здравеопазването. Това е дезинфектантът за повърхности и под "UNI S". Той е най-подходящ, тъй като
не е опасен за хора и животни, и е щадящ специфичните повърхности в храмовете като икони,
свещници и други. Времето за пълно въздействие на препарата, за премахва всички микроби е един
час.
Биоцидът е с бактерицидно (вкл. MRSA, микобактерицидно и туберкулоцидно), фунгицидно и пълно
вирусоцидно действие. Областта му на приложение е почистване и дезинфекция на миещи се
повърхности и оборудване в здравни, лечебни обекти и във ветеринарни кабинети, в обекти за
производство и търговия с храни в козметичната и фармацевтичната промишленост, санитарно
оборудване, повърхности в обществени заведения като детски градини, занимални, училища, социални
домове, обществени и административни сгради, хотели, ресторанти и заведения за обществено
хранене.
Освен цялостното третиране на храмовете, на служителите в тях ще бъдат раздадени дезинфектанти, с
които ще се обработват и в следващите дни повърхностите, които най-често се докосват - икони,
свещници, места за сядане, олтар и други.
Преди настъпването на големите християнски празници Цветница /12-ти април/ и Великден /19 април/
отново ще бъдат цялостно дезинфекцирани всички храмове в Бургас.
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