
 Stawiaj na ekologię!
     Używaj produktów ekologicznych, które chronią zdrowie pracowników i zapewniają bezpieczniejsze środowisko.

Gdzie jest Zapach i Połyskliwość przy Produktach do Ekologicznego Czyszczenia?
Środki ekologicznego czyszczenia różnią sie od konwencjonalnych środków. Może zauważył Pan/Pani 
różnice w odblasku i zapachu przy używaniu środków ekologicznych. 

Odblask
Większość z nas lubi, gdy podlogi sie świecą. Odblask daje nam odczucie, że podłogi są umyte i zadbane. 
Po przejściu na program ekologicznego czyszczenia, podłogi mogą sie tak nie świecić, ale powierzchnia 
jest umyta.  Składniki w konwencjonalnych środkach czyszczących, które powodują, że podłogi się 
świecą nie znajdują się w ekologicznych środkach. Takie składniki nie pomagają w czyszczeniu i mogą 
być nieprzyjazne dla środowiska. My —kustosze, właściciele i użytkownicy budynku—musimy się 
nauczyć, że czyste podłogi nie muszą się świecić. 

Zapach
Jesteśmy przyzwyczajeni do zapachów, takich jak wybielacz, sosna lub cytryna w produktach do 
czyszczenia, co sugeruje nam, że powierzchnia jest wyczyszczona. Te zapachy pochodzą z chemicznych 
środków, które nie pomagają w czyszczeniu. Poniżej znajduje się kilka porad o zapachu:

• Najlepsze podejście do czyszczenia to pozbycie sie złych zapachów (moczu, bakterii) bez 
dodawania nowych chemicznych zapachów.  Środki zapachowe dodane do produktów 
czyszczących lub w sprejach i dezodorantach, użyte w pokojach, mogą zawierać chemikalia, które 
mogą podrażniać nasze drogi oddechowe i szkodzić zdrowiu. Te chemikalia zwykle nie pomagają 
w czyszczeniu.

• Wielu ludzi łączy zapach wybielacza z poczuciem czystości, ponieważ wybielacz zabija zarazki. 
Ale wybielacz może podrażnić drogi oddechowe. Są inne metody aby pozbyć się zarazków bez 
używania  chemikaliów mających niekorzystny wpływ na oddychanie. 

Informacja dla Użytkowników Budynku
• Prosimy współpracować z Wydziałem Komunikacji, Wydziałem Środowiska, Zdrowia i 

Bezpieczeństwa w Państwa instytucji, aby znaleźć sposóby na przedyskutowanie z mieszkańcami 
budynku co oczekują od ekologicznych środków. 

• Wytłumacz program ekologicznego czyszczenia użytkownikom budynku:
³³ Ekologiczne czyszczenie jest lepsze dla zdrowia i środowiska.
³³ Produkty ekologicznego czyszczenia dobrze czyszczą ale nie mają dodanych środków 
zapachowych.

³³ Podłogi nie bedą się świecić po użyciu środków ekologicznych ale będą czyste. 

• Poproś o sugestie jak pracować razem aby polepszyć Wasz program ekologicznego czyszczenia.

Specjalne podziękowania dla Informed Green Solutions za informacje użyte w tej broszurce. 

Ta broszurka zostala wydana przez grupę badawczą UConn Health Center pracujacą 
nad projektem Ekologiczne Czyszczenie: Charakterystyka Kontaktu i Proces Adopcji 
Wśród Personelu Czyszczącego (finansowana przez stypendium R21 OH009831-
01 z USA Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom, Narodowego Instytutu 
Bezpieczeństwa przy Pracy i Zachowaniu Zdrowia (NIOSH)). Ta broszurka jest 

częścią programu praktyki dla osób sprzątających, majaca na celu zwiększenie akceptacji i utrzymanie odpowiedniego 
używania produktów ekologicznego czyszczenia i dezynfektantów.  Agencje stanowe Connecticut muszą używac środków 
ekologicznych w budynkach stanowych— Akt Publiczny 07-100- W Sprawie Używania Produktów Czyszczenia w Budynkach 
Stanowych. Zawartość tej broszurki to własność grupy pracujacej nad projektem i nie koniecznie wyraża opinie NIOSH.  
http://oehc.uchc.edu/greencleaning.asp
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