
   Πλένετε τα χέρια σας πριν και μετά την οδήγηση.

   Φοράτε γάντια όταν είναι δυνατόν έξω από το όχημά σας, ειδικά όταν τροφοδοτείτε με καύσιμο. 

αντλίες, πληκτρολόγια και άλλες επιφάνειες με τις οποίες ένας υπάλληλος βενζινάδικου έρχεται 

σε συχνή επαφή, ενδέχεται να μην έχουν απολυμανθεί.

   Όταν είναι δυνατόν, επιλέξτε ανέπαφες μεθόδους πληρωμής για να αποφύγετε να αγγίξετε 

τα κουμπιά του POS.

   Όταν ολοκληρώσετε την οδήγηση του οχήματος για την ημέρα, σκουπίστε σχολαστικά το όχημα με 

απολυμαντικά μαντιλάκια ή άλλες κατάλληλες λύσεις καθαρισμού. 

www.autotrak.gr

Οδηγός υγιεινής για τον αποτελεσματικό καθαρισμό και 
απολύμανση του αυτοκινήτου απο τον COVID-19   

Απολύμανση και καθαρισμός οχήματος

Τι να αποφύγετε

Σημεία επαφής

Επιπρόσθετες συμβουλές

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Συμβουλευτείτε τις οδηγίες καθαρισμού που παρέχονται στο εγχειρίδιο του οχήματος σας

πριν επιλέξετε κάποιο καθαριστικό.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που παραθέτει ο κατασκευαστής του καθαριστικού προϊόντος στην ετικέτα πριν 

ξεκινήσετε την διαδικασία απολύμανσης, καθώς οι οδηγίες διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν καθαρισμού.
Ελέγξτε το επιλεγμένο καθαριστικό σε ένα δυσδιάκριτο σημείο μιας επιφάνειας για να βεβαιωθείτε πως 

δεν προκαλεί φθορά, πριν το χρησιμοποιήσετε σε ολόκληρο το εσωτερικό ή εξωτερικό του αυτοκινήτου.

Όταν χρησιμοποιείτε μαντιλάκια, αφαιρέστε την περίσσεια υγρού πριν σκουπίσετε τις επιφάνειες,

ειδικά ηλεκτρικά στοιχεία και οθόνες αφής.

Τα καθαριστικά διαλύματα που περιέχουν τουλάχιστον 70% αλκοόλ είναι αποτελεσματικά κατά του 

κορωνοϊού σύμφωνα με το CDC. Ως εκ τούτου κάθε εσωτερική επιφάνεια ενός οχήματος μπορεί να 

καθαριστεί με ισοπροπυλική αλκοόλη. 

Για το εσωτερικό του αυτοκινήτου, ενδείκνυται επίσης και το σαπούνι με νερό,

με προσοχή ώστε να μην φθείρετε τις επιφάνειες.

Μη χρησιμοποιείτε λευκαντικό ή υπεροξείδιο του υδρογόνου στο εσωτερικό του αυτοκινήτου σας.

Αποφύγετε τα αρωματικά μαντιλάκια και τα μαντιλάκια που περιέχουν λευκαντικό.

Βεβαιωθείτε πως τα καθαριστικά που χρησιμοποιείτε σε οθόνες αφής αυτοκινήτου ή ταμπλό, δεν έχουν

ως βάση την αμμωνία καθώς μπορεί να προκαλέσουν ζημιά.

Μην συνδυάζετε ποτέ χημικά καθαρισμού, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει τοξικότητα
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