
GHIDUL DE IGIENĂ



Dumneavoastră, oaspeți de seamă, bine ați venit!  

Dorim să vă transmitem un mesaj de apreciere pentru loialitatea cu care ne-ați
onorat de-a lungul anilor. Suntem bucuroși să vă vedem mulțumiți de serviciile
oferite și vă garantăm că întreaga noastră atenție și considerație vă sunt
dedicate.

Vacanța dumneavoastră înseamnă inegalabilul farmec al mării, soare, distracții
și nemăsurat respect.

În cei 20 de ani de experiență în turism, îmbunătățirea permanentă a calității
serviciilor și respectarea normelor igienico-sanitare au ocupat întotdeauna
primul loc în atenția și preocuparea noastră profesională. 

Astăzi, mai mult ca oricând, ne concentrăm pentru implementarea unui set de 
acțiuni și măsuri de prevenție pentru ca sejurul dumneavoastră pe litoral să 
decurgă în aceleași condiții de maximă siguranță și protecție, cu care v-am 
obișnuit.

Vă mulțumim pentru încrederea de a ne fi oaspeți!

Primul pas către acest ghid de igienă a fost colectarea 
indicațiilor și recomandărilor din partea organelor 
abilitate la nivel național și internațional pentru 
combaterea și prevenția răspândirii noului coronavirus, 
aprofundând în mod special informațiile privind sectorul 
ospitalier, din documente precum:
•     “Ordin privind aprobarea normei care stabileste  
măsurile specifice de prevenire a răspândirii virusului 
SARS-CoV-2 pentru activitățile de preparare, servire și 
consum al produselor alimentare, băuturilor alcoolice și 
nealcoolice în spații special amenajate din exteriorul 
clădirilor unităților de alimentație publică“ 
Nr. 966/29.05.2020 MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, 
Nr. 1809/29.05.2020 MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI 
MEDIULUI DE AFACERI, Nr 105/29.05.2020 AUTORITATEA 
NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA 
ALIMENTELOR.
•      “Ordin privind aprobarea normei care stabilește 
măsurile specifice de prevenire a răspândirii virusului 
SARS- CoV -2 pentru activitățile de operare a plajelor 
turistice““ Nr 969/29.05.2020 MINISTERUL SANĂTĂȚII, 
Nr.1810/29.05.2020 MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI 
MEDIULUI DE AFACERI,  Nr.1166/29.05.2020 MINISTERUL 
MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR.Recomandări de 
sănătate publică privind măsurile generale de relaxare, 
venite din partea INSTITUTULUI NAȚIONAL de SĂNĂTATE 
PUBLICĂ.
•      Recomandări de sănătate publică privind  măsurile 
generale de relaxare, venite din partea 
INSTITUTULUI NAȚIONAL de SĂNĂTATE PUBLICĂ.
•      “Operațional considerations for COVID-19 
management în the accommodation sector”-
“Considerente operaționale pentru managementul 
COVID-19 în sectorul de cazare” realizat de Organizația 
Mondială a Sănătății.



În contextul actual dominat de incertitudini hotel Miorița dorește să vă asigure că a mobilizat
toate resursele materiale, financiare și de logistică pentru a aplica măsurile preventive 
recomandate de autorități în contextul situației produse de pandemia de Covid-19.

Managementul hotelului Miorița întreprinde următoarele măsuri:
•  A completat ghidul de bune practici folosit până în prezent cu recomandările pentru
 prevenirea răspândirii Covid-19 emise de organele abilitate și a emis Manualul de Igienă
 Miorița. 
•  Prin comunicarea acestuia dorim să venim cu răspunsuri și argumente la întrebările ,
 nelămuririle și îngrijorările turiștilor noștri, legate de masurile pe care le întreprindem în
 contextul pandemiei de Covid-19.
•  Efectuează după un grafic prestabilit cursuri de informare pentru personal, astfel încat  
 acesta să poată asimila planul de acțiune și procedurile specifice fiecărui departament  
 în parte.
•  A elaborat jurnalul de acțiuni pentru înregistrarea operațiunilor de 
 igienizare / dezinfectare întreprinse, specificând data, ora, persoanele responsabile.
•  A desemnat grupul de lucru și procedurile care se vor aplica în eventualitatea 
 descoperirii unui caz de Covid-19.



Primirea oaspeților 

În recepții vom adopta următoarele măsuri de prevenție:
• Amplasarea dozatoarelor cu dezinfectant pentru mâini.
• Amplasarea panourilor din sticlă menite să limiteze contactul direct între personalul  
 din recepție și oaspeți.
•  Solicitarea unei declarații pe propria răspundere semnate de către turist, privind 
 absența simptomatologiei Covid-19, călătoriilor în zone de risc/roșii și contactele cu 
 persoane infectate.
•  Existența unui registru electronic de evidență a rezervărilor clienților, astfel încât în 
 eventualitatea apariției unui caz, să existe date concrete pe baza cărora să poată fi 
 efectuată o eventuală anchetă epidemiologică.
•  Echiparea corespunzătoare a personalului de recepție cu măști sau viziere.
•  Instruirea personalului de recepție în vederea informării clienților cu privire la cele mai 
 apropiate unități medicale, farmacii, etc. Acesta va avea acces la numerele de urgență 
 ale autorităților de sănătate, centre medicale, spitale publice sau private.
•  Dezinfectarea cheilor/cardurilor de acces în camere.
•  Reducerea timpilor de check-în/check-out prin implementarea unor platforme online.
•  Folosirea marcajelor care facilitează respectarea distanțării fizice, în special în zonele 
 aglomerate.
•  Încurajarea utilizării plăților cu cardul.



Angajații Miorița 
Avem grijă de cei care au grijă de oaspeții noștri prin:
•  Implementarea procedurilor de bune practici bazate pe principiile HACCP, de igienizare, 
 dezinfecție și de autocontrol, susținute de personal specializat din domeniul medical, în 
 materie de igienă personală și la locul de muncă, atât pentru personalul care intră în contact  
 cu publicul cât și pentru angajații din spatele cortinei. Toți angajații vor cunoaște și pune în 
 aplicare măsurile de distanțare socială și dezinfecție inclusiv la servirea mesei după cum 
 urmează :
  a) menținerea distanței sociale de siguranță în toate locurile publice.
  b) menținerea igienei respirației: tuse/strănut (în pliul cotului sau în șervețel) și 
       efectuarea imediată a igienei mâinilor.
  c) menținerea igienei mâinilor prin spălarea acestora cu apă și săpun minim 20 
       secunde sau dezinfectarea mâinilor.
•  Dotarea personalului cu echipamentul de protecție în funcție de departament: mască/vizieră, 
 mănuși, bonetă.
•  Afișarea măsurilor de prevenție și amplasarea dozatoarelor cu dezinfectant și săpun pentru 
 mâini în spațiile folosite de angajați, precum și dezinfectarea repetată a acestora.
•  Dezinfectarea periodică a spațiilor comune folosite de către angajați, (recepționare/depozitare 
 alimente, camere frig, liniilor de producție și servire,etc ) cu produse biocide avizate de 
 Ministerul Sănătății , de către firma specializată .
•  Triaj observațional cu măsurarea temperaturii la fiecare intrare în tură și nepermiterea 
 accesului la locul de muncă a personalului care prezintă simptomatologie de infecție respiratorie.
•  Spălarea și dezinfectarea uniformei de lucru, conform standardelor impuse de OMS.
•  Verificarea punerii în aplicare a fiecărei măsuri de prevenție prin controlul permanent efectuat 
 de către șefii de departamente.



Spațiile comune în interior 

 

 

 

Spațiile comune precum recepții, restaurante, baruri, locuri de joacă, săli de conferință, bucătării, 
spălătorie, toalete, holuri, lifturi, casa scării, locuri destinate personalului sunt dezinfectate frecvent.

În afară de dezinfectarea periodică avem grija igienizării și dezinfectării permanente:
•  Igienizarea și dezinfectarea frecventă, în timpul zilei, a tuturor suprafețelor supuse atingerii  
 repetate precum: butoane lifturi, mânere, balustrade, întrerupătoarele de lumină, suprafețele 
 din toaletele publice, dispenserele care necesită atingere, mobilierul 
 folosit în spațiile comune precum: scaune, mese din restaurante, recepții, mobilierul din locurile  
 de joacă, etc...
•  Monitorizarea igienizării și dezinfectării în toate spațiile prin grafice completate de operator.
•  Amplasarea dozatoarelor pentru dezinfectant de mâini în zonele punctelor de acces ale spațiilor 
 comune și unde este nevoie.
•  Folosirea marcajelor de pardoseală/stative pentru a facilita respectarea distanțării fizice, în 
 special în zonele aglomerate.
•  Igienizarea filtrelor aparatelor de aer condiționat cel puțin odată pe săptămână.
•  Afișajul materialelor destinate informării clienților.



Spațiile comune în aer liber 
După cum bine știți, Miorița pune un accent deosebit pe calitatea timpului dumneavoastră petrecut în
aer liber, în locațiile atât de îndrăgite de dumneavoastră.
Iată măsurile de prevenție:
•  Amplasarea la loc vizibil a regulamentelor de acces și de comportament.
•  Amplasarea dozatoarelor cu dezinfectant pentru mâini.
•  Asigurarea accesului prin puncte de intrare/ieșire clar semnalizate.
•  Dezinfectarea podelelor din jurul piscinelor, sezlongurilor, spațiilor de joacă, scaune și mese de 
 pe terase, efectuată cu substanțe specifice de către personalul autorizat, cu substanțe avizate 
 de Ministerul Sănătății.
•  Igienizarea și dezinfectarea, după fiecare utilizare, a șezlongurilor, saltelelor și a mobilierului 
 conform normelor.
•  Respectarea distanțării sociale prin amplasarea șezlongurilor, umbrelelor în conformitate cu
 recomandările autorităților.
•  Menținerea concentrației dezinfectanților din apa piscinelor la nivelul prevăzut de Ministerul 
 Sănătății.



Restaurante și baruri 
Măsuri implementate în unitatea noastră :
•  Respectarea distanțării sociale între scaunele meselor diferite, numărul 
 persoanelor de la o masă fiind limitat la numărul membrilor familiei.
•  Amplasarea la loc vizibil a regulamentelor de acces și de comportament.
•  Amplasarea dozatoarelor cu dezinfectant pentru mâini la intrarea în 
 restaurante și/sau în zona barurilor.
•  Protejarea bufetelor prin amplasarea unor panouri de plexiglas/vitrine și  
 servirea preparatelor.

Respectarea distanțării sociale în timpul servirii meselor prin mijloace specifice.
•  Schimbarea riguroasă și frecventă a ustensilelor pentru servire la bufet.
•  Aparatele de distribuire a băuturilor vor fi igienizate și dezinfectate zilnic sau ori de 
 câte ori este nevoie.
•  Spălarea veselei, paharelor și a echipamentului de bucătărie exclusiv cu mașini 
 de spălat profesionale la temperaturi de 90°C, folosind detergenți și dezinfectanți 
 profesionali.
•  Toate produsele care intră în blocul alimentar sunt achiziționate de la furnizori de 
 încredere și vor fi dezinfectate cu soluții adecvate.



Spații de cazare 
Atenția noastră este îndreptată asupra unui confort sporit în condiții de maximă protecție 
astfel, în toate camerele hotelului, am implementat următoarea procedură de igienizare:
•  Camera va fi dezinfectată înainte de igienizarea și aerisirea aferente încheierii fiecărui 
 sejur (checkout), de către o firma specializată cu soluții biocide avizate de MINISTERUL 
 SĂNĂTĂȚII.
•  Lenjeria și prosoapele vor fi spălate și dezinfectate.
•  Kit-urile de cameră, cosmeticele și produsele de minibar, acolo unde sunt prezente, vor 
 fi dezinfectate înaintea amplasării în camere.
•  Dezinfectarea ustensilelor pentru curățenie va fi efectuată cu soluții biocide avizate de
 MINISTERUL SĂNĂTĂȚII.



 
Trăim timpuri diferite în care viața cu care suntem obișnuiți se schimbă și, fie că va trebui sau nu, 
să ne obișnuim cu o nouă rutină, obiectivul nostru este să continuăm să creăm amintiri frumoase 
de vacanță.
Este în interesul nostru primar să ne protejăm atât colectivul, cât și oaspeții, prin aplicarea 
tuturor normelor de igienă și prevenție în vigoare și nu vom precupeți nici un efort pentru 
implementarea acestora.
Pentru atingerea obiectivelor de reducere a riscului de transmitere a infecției cu virusul COVID 19 
este nevoie însă, de noi toți , oaspeți și personal. Doar împreună vom reuși să depășim această 
criză și să o convertim într-o vacanță plăcută!

Respectarea atât a normelor generale de conduită cât și a noilor reglementări stabilite și 
anunțate de autorități în contextul Covid-19 este obligația noastră a tuturor. Astfel, oaspeții 
noștri trebuie să țină cont permanent de regulile de igienă personală și de măsurile de protecție, 
indiferent de momentul din zi, în incinta hotelului Miorița, după cum urmează:
•  Să ia notă și să accepte regulile precizate încă de la confirmarea / reconfirmarea 
 rezervării, privind interacțiunea cu angajații și cu ceilalți clienți, precum și regulile 
 deplasărilor și activităților personale în spațiile publice .
•  Să accepte că încă de la sosirea în hotel trebuie să se supună regulilor instituite privind 
 accesul și completarea fișei de anunțare a sosirii cu datele privind sănătatea și trasabilitatea.
•  Să accepte că anumite servicii dedicate tuturor turiștilor ar putea fi asigurate doar în 
 serii, la intervale orare diferite, pentru a putea astfel, asigura distanțarea fizică în toate 
 spațiile comune.
•  Să accepte că noile proceduri de lucru impun reducerea interacțiunii cu personalul, 
 aceasta nefind o lipsă de respect, de interes, sau de profesionalism din partea acestuia.
•  Să accepte că în spațiile închise se poartă mască.
•  Să se spele regulat pe mâini cu apă și săpun minim 20 secunde, să folosească produsele 
 de dezinfectare puse la dispoziție, să nu-și atingă ochii, nasul și gura cu mâinile 
 neigienizate și să nu strănute /tușească neprotejat.

Regulile acestui manual sunt supuse revizuirii, pe masură ce apar noi reglementări din partea 
autoritaților. Pe această cale dorim să vă mulțumim pentru încrederea acordată hotelului Miorița 
și totodată, pentru că ați ales să rămâneți în continuare clienții noștri fideli.
Vă mulțumim și vă poftim la MARE !

*Atașat puteti viziona detalii 
despre substanțele biocide folosite:
1. -Rely on Virkon
2. Brosura Virkon
3. MSDS Virkon
4. Aviz nr.4277BIO/02/12.24
5. Certificate of analysis
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Rely+On™ 


Virkon™


Dezinfectant virucidal 


puternic, cu spectru larg 


• Formula unica


• Eficient Tmpotriva unui spectru larg de


agenti patogeni cauzatori de boli
• Pentru unitati medicale, laboratoare de patologie $i


de biosiguranta, saloane de Tnfrumusetare, case rezidentiale


Chemours
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Rely+On™ 


Virkon™


Formula cu spectru larg Rely+On™ Virkon™ este unica. Nici un alt dezinfectant nu are aceea�i compozitie puternica 


sau portofoliu extins de performanta privind testele de siguranta �i eficacitate. Produsul combina flexibilitatea 


aplicarii cu eficacitatea de spectru larg pe suprafete dure �i in fata provocarii organice. Aceste calitati determina ca 


dezinfectantul Rely+On™ Virkon™ sa fie alegerea potrivita pentru unitati medicale, laboratoare de 


patologie �i de biosiguranta, saloane de infrumusetare �i case rezidentiale. 


Profil De Siguranta Ridicata a Utilizatorului 
Rely+On™ Virkon™ are cele mai putine restrictii de 


opera re ?i utilizare in comparatie cu multe alte 


dezinfectante ?i nu este clasificat ca fiind periculos 


sau nociv - nici sub forma de pulbere, nici in forma 


diluata - conform legislatiei UE privind clasificarea 


?i etichetarea preparatelor chi mice. 


Profilul de mediu 


Rely+On™ Virkon™ este un produs chimic pe baza de 


oxigen, contine saruri organice simple ?i acizi organici, 


iar ingredientul activ se descompune printr-o varietate 


de modalitati, in sol ?i in apa, pentru a forma substante 


prod use in mod natural, saruri de potasiu ?i oxigen. 


Componentele organ ice principale sunt clasificate ca 


fiind u?or biodegradabile conform testelor OCDE ?i UE. 


Rely+On™ Virkon™ nu este clasificat ca R53* ?i nu este 


persistent in mediul inconjurator, conform standardelor 


UE privind clasificarea ?i etichetarea preparatelor 


chi mice. Stud ii independente au aratat ca 


Rely+On™ Virkon™ in forma diluata nu ar trebui sa 


prezinte un pericol pentru instalatiile de tratare a 


apelor reziduale, daca este utilizat conform instructiunilor. 


* poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic


Modul de actiune 


Rely+On™ Virkon™ oxideaza structuri ?i compu?i cheie, 


precum proteinele, conducand la daune ireversibile ?i 


la distrugerea/eliminarea microorganismului. 


Nu exista dovezi conform carora ar exista organisme 


bacteriene cauzatoare de boli care ar fi dezvoltat o 


rezistenta fata de Rely+On™ Virkon™ , dar nu ?i fata de 


alte tipuri de dezinfectanti. 


Eficacitate de spectru larg dovedita 


Dovedit, in mod independent, foarte eficientimpotriva a: 


• peste 100 de tulpini de virus din 22 de familii virale


• peste 400 de tulpini de bacterii


• peste 60 de tulpini de fungi


folosind o varietate larga de timpi de contact, temperaturi �i 


niveluri de incarcaturi organice. 







Aplicaiii 


Unitati medicale 


• Dezinfectare de rutina pentru suprafete dure,


mobilier, pardoseli, pereti ?i u?i Tn sectii de spital,


clinici ?i laboratoare


• Spectru larg de dezinfectie ?i decontaminare pentru


suprafete dure Tn unitati clinice, cum ar fi salile de


operatie, unitatile de terapie intensiva ?i seqiile de


accidente ?i urgente.


• Curatarea ?i decontaminarea materiei organice de pe


pardoseli, suprafete.


Laboratoare de patologie ?i de biosiguranta 


• Curatare ?i dezinfectare de rutina pentru suprafete


dure ?i echipament*, precum banci, pardoseli, pereti


?i u?i, dulapuri, centrifuge ?i recipiente de aruncat


pipete.


Saloane de infrumusetare 


• Curatare ?i dezinfectare de rutina pentru suprafete


dure, precum pardoseli, pereti ?i u?i,


Case rezidentiale 
• Dezinfectare de rutina pentru suprafete dure,


echipament*, mobilier, pardoseli, pereti ?i u?i Tn


zonele comune ?i de tratament, coridoare ?i bai.


* a nu fi utilizat pentru dezinfectarea dispozitivelor medicale. 


Curatarea �i dezinfectarea 


suprafetelor dure 


Nivelul organismelor cauzatoare de boli prezent dupa o 


curatare generala poate ramane suficient de mare Tncat 


sa provoace boli grave pacientilor ?i personalului. 


Folosirea unui dezinfectant a carui eficienta Tmpotriva 


virusurilor, bacteriilor ?i fungilor a fost dovedita - precum 


Rely+On™ Virkon™ - este esentiala. 


Sarcina 


Dezinfectarea suprafetelor 


dure 


Dezinfectarea echipamentului 


(fara dispozitive medicale) 


Rata diluarii 


1:100 (1 O g Rely+On™ Virkon™ 


la fiecare litru de apa) 


1:100 (1 O g Rely+On™ Virkon"' 


la fiecare litru de apa) 


U�or de preparat 


U?or solubil Tn apa de la robinet, Rely+On™ Virkon™ se 


dizolva Tntr-o solutie de culoare roz, care se activeaza Tn 


decurs de 5 minute, ramanand stabila timp de pana la 


5 zile, ca o solutie preparata 1:100. Consultati Chemours 


pentru consiliere cu privire la stabilitatea solutiilor. 


Solutiile neutilizate sau inactive pot fi eliminate prin 


intermediul canalizarii (catre instalatiile de tratare a apei 


reziduale conform reglementarilor locale). 


Variante de prezentare 


Pulberea Rely+On™ Virkon™ 


• Recipient 500 g - produce SO litri de dezinfectant


• Recipient 5 kg -


produce 500 litri de


dezinfectant


Aplicare 


Ill 


c--. -


Aplicati solutia dezinfectantului folosind, la alegere, 


o sticla cu pulverizator, o bucata de material, un 


burete sau un mop. 


Echipamentul adecvat poate fi scufundat �i spa lat in solutia 


de dezinfectant sau pulverizat cu aceasta, iar apoi curatat cu 


o bucata de material sau cu un burete. Clatiti echipamentul 


dezinfectat cu apa curata dupa ce au trecut 1 o minute, cand 


compatibilitatea materialelor o permite. Consultati 


instruqiunile produsului (IFU) pentru mai multe informatii 


specifice. 







Eficacitate virucida 
Tabelele de mai jos rezuma date independente de eficacitate ale Rely+On™ Virkon™ fa\a de cei mai importan\i agen\i patogeni cauzatori de boli / inflama\ii. 


Organism I Boala Tulpina Dilu\ie 
Adenovirus (hS) Tip 5 ATCC VR-5 1:100 
Adenovirus Tip 5 (EN14476) 1:100 


Bacteriofagi Streptococ. Lactis 1:500 
bacteriofal! 66 
Bacteriofag T2 cu 1:500 -1:4000 
E. coli 


I 
Bacteriofag MS2 cu 1:500 -1:4000 
E.coli 
Bacteriofag OX174 1:500 -1:4000 
cu E.coli 


Coronavirus Middle East ATCCVR-740 1:100 
Resp. Syndrome (MERS) 
Feline calicivirus {surrogate 
for Norwalk & norovirus) 


ATCCVR-782 1:100 


Hepatita A Sattar 1:100 


Eficacitate bactericida 


Organism/ Boala Tulpina Dilu\ie 


Acinetobacter baumannii Carbapenem resistant 1:200 
strain 


B acillus cereus (veg) ATCC 14579 1:100 
B acillus subtilis (veg) NCTC 10073 1:100 
Campylobacter jejuni ATCC 24929 1:100 
Chlamydia psittaci VR-125 (strain 6B C) 1:100 
Clostridium perfringens (veg) ATCC 13124 1:100 
Coxiella burnetii Nine mile (RSA 493) 1:100 
Dermatophilus congolensis ATCC 14637 1:100 
Escherichia coli 0157 ATCC43895 1:100 
Escherichia coli CIP 54 .127 1:200 
Escherichia coli EcFH64/a 1:100 
Escherichia coli NCTC 8196 1:100 
Enterococcus hirae CIP58 .55 1:200 
Enterococcus hirae EhFH64/a 1:100 


Enterococcus faecium ATCC10541 1:100 
Legionella pneumophila NCTC 1192 1:5000 
Listeria monocytogenes ATCC 19117 1:100 
Lis.teria monocytogenes LMFH66/a 1:100 
Klebsiella pneumoniae ATCC4352 1:100 
Pasteurella multocida ATCC 12947 1:100 
Proteus mirabilis ATCC 14153 1:100 
Proteus vulgaris NCTC 4635 1:100 


Eficacitate Fungicida ?i Levuricida 


Organism/ Boala Tulpina Dilu\ie 


I 


' 


' 


I 


Aspergillus niger (spores) AnFH85/a 1:33 � 
Candida albicans CaFH69/a 1:40 
Candida albicans Gbl 648 1:100 


Chemours
™ 


Organism I Boala Tulpina Dilu\ie 


Hepatita B DHBV 1:100 
Hepatita C BVDV ATCC CCL-


222 
1:100 


H IV Tip 1 1:100 


Influenza A virus ATCCVR-544 1:100 


Orthopox virus - 1:100 


Poliovirus Tip 1 LSc2ab 1:100 


Poliovirus Tip 1 (EN14476) 1:100 


Respiratory syncitial virus ATCCVR-26 1:100 


Rotavirus Tulpina umana 1:250 I 


Organism/ Boala Tulpina Dilu\ie 


Ps. aeruginosa ATCC 15442 1:100 
7 


Ps. aeruginosa CIP 103467 1:200 
Ps. aeruginosa ATCC15442 1:100 I 
Ps. aeruginosa CIP A22 1:100 
Ps. aeruginosa NCTC6749 1:200 I 
Ps. aeruginosa PaFH72/a 1:100 
Salmonella enteritidis CVI - WVR - Lelystad 1:200 I 
Salmonella typhimurium DT104 1:200 
Salmonella typhimurium ATCC23564 1:100 I 
Salmonella typhimurium SEFH68 a 1:100 
Shigella sonnei ATCC25931 1:100 I 


Staphylococcus aureus ATCC 33592 (MRSA) 1:100 
Staphylococcus aureus ATCC6538 1:100 I 


Staphylococcus aureus NCTC 4163 (MRSA 2 1:100 
clinical isolates) 


Staphylococcus aureus CIP4 .83 1:200 I 
Staphylococcus aureus SaFH73/a 1:100 
Staphylococcus aureus MRSA, Swine origin 1:100 I 
Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 1:100 
Streptococcus faecalis NCTC775 1:100 I 
Streptococcus pyogenes ATCC 11229 1:100 
Streptococcus suis CB194 1:150 I 
Streptococcus suis ATCC43765 1:100 


Organism / Boala Tulpina Dilu\ie 


Fusarium moniliforme ATCC 10052 1:50 
Saccharomyces cerevisiae ScFH68/a 1:40 
Trichophyton ATCC 9533 1:50 
mentagrophytes 


lmportator �i Distribuitor: �"' EURO�'=;, _____ JNC. GROUP S.R.L. Adresa: Str. Sandulita nr. 18, 
sector 5, Bucuresti 
Telefon: 0040 21 243 40 47 
Fax: 0040 21 243 40 48 


www.euromedica.ro 


Email: office@euromedica.ro 


Chemours™ and the Chemours Logo are trademarks or registered trademarks of The Chemours Company. ©2015 The Chemours Company. 
Rely+On'" Virkon'" is a trademark of the Chemours Company FC, LLC. 


CD,-, 
r< 
0 


t 
.§ 
> 
�c 
0 + > 
aj 


·�
::, 
0 


E 
Q) .c u 






















































































































