Persbericht

Microbiologisch onschadelijk

Kleding voor werknemers in voedings- en zorgbedrijven
Amersfoort, april 2020 – Dagelijks werken ongeveer 1,2 miljoen mensen in MEWA-kleding. Een groot
aantal van hen werkt in beroepen die tegenwoordig essentieel zijn: MEWA levert aan voedselproducenten en retailers, maar ook aan zorginstellingen, apotheken, medische praktijken laboratoria, en ordehandhavers. Matthias Zoch, hoofd milieu- en procestechniek bij MEWA, legt uit waarom u kunt vertrouwen op de hygiëne gecertificeerde wasprocessen van MEWA.

Kunnen virussen de wasprocessen bij MEWA overleven?
Neen, onze procedures zijn hygiënisch gevalideerd en veilig. Dit is niet te vergelijken met wasgoed dat
wordt gewassen in de huishoudelijke wasmachine. Om die reden kiezen bedrijven actief in de voedingen zorgsector ervoor om de kleding van hun werknemers te laten wassen door professionals. Bij MEWA
gewassen textiel kan niet worden besmet. Onze hygiënemanagement zorgt voor de microbiologische onschadelijkheid van het gewassen en aan ons geleverde textiel. Virussen overleven deze professionele industriële wasbeurt niet.

Geldt dat ook voor Corona?
Al onze wasprocessen voor werkkleding draaien op temperaturen tussen de 60 en 75 graden Celsius. Deze
temperaturen, samen met de ontsmettingsmiddelen die we gebruiken, inactiveren coronavirussen volledig. De virucide effectiviteit van deze middelen is bevestigd.
Al onze bedrijven waar werkkleding wordt gewassen, dragen het wfk-zegel voor textielhygiëne.
Voor de MEWA-poetsdoeken zijn de wastemperaturen nog hoger. Ze worden minimaal 15 minuten op
een temperatuur van 90 ° C gewassen. Het Robert Koch Instituut definieert thermische desinfectie bij een
temperatuur van 90 ° C na een duurtijd van 10 minuten. Onze wasprocessen zijn nog omvangrijker en dus
volledig desinfecterend. Alle ziektekiemen worden volledig geïnactiveerd.

Waar moet je op letten als kleding wordt gebruikt door medische en verpleegkundige teams?
We behandelen deze met de grootst mogelijke veiligheid. Over het algemeen gelden strikte procedures
voor het ophalen en afleveren van MEWA textiel om overdracht uit te sluiten. De procedures bij klanten
in de gezondheidszorg zijn nog strikter en sluiten de mogelijke overdracht van ziektekiemen fundamenteel
uit. Kleding die door verpleegkundig of medisch personeel is gedragen, verzamelen we in een hiertoe
bestemde speciale waszak. In deze waszakken zit nog een zak die in water oplosbaar is en deze wateroplosbare zak krijgt een desinfecterende wasbeurt zonder dat hij geopend wordt. De kleding wordt op deze
wijze gedesinfecteerd.

Is het mogelijk om via textiel besmet te raken met het coronavirus (COVID-19)?Er zijn geen infecties
bekend die via textiel zouden worden overgedragen. Alle bekende infecties traden op vanwege een direct
contact. De infectieroutes van het coronavirus zijn, volgens de kennis waarover men heden beschikt, geheel vergelijkbaar met deze van het griepvirus: het gaat om druppel- of contactinfecties. Dat is de reden
waarom we op dit moment minimaal anderhalve meter van elkaar verwijderd moeten zijn. In de regel
bevindt men zich dan buiten het bereik van overdracht bij het niezen, hoesten, en spreken.

Alle wasprocessen voor MEWA-werkkleding gebeuren bij temperaturen tussen de 60 en 75 graden Celsius.
Deze temperaturen, samen met de ontsmettingsmiddelen die MEWA gebruikt, deactiveren coronavirussen.

Microbiologische onschadelijke kleding is een vereiste voor werknemers die actief zijn in de voeding- en
zorgsector.

MEWA textielmanagement

MEWA biedt sinds 1908 een totaaloplossing aan voor bedrijfskleding en geldt hiermee als pionier in textile sharing.
Vandaag levert MEWA vanuit 45 vestigingen aan bedrijven over heel Europa beroeps- en beschermende kleding,
poetsdoeken, olieopvangmatten en voetmatten - inclusief onderhoud, reparatie, opslag, logistiek. Daarnaast kunnen beschermende artikelen worden besteld. 5.600 medewerkers staan klaar voor 188.000 klanten uit de industrie,
handel, ambachtelijke sector en gastronomie. In 2018 realiseerde MEWA een omzet van 704 miljoen euro en mag
zich hiermee marktleider noemen in de textielmanagementsector. Voor zijn engagement op het gebied van duurzaamheid en verantwoord ondernemen en voor zijn merkmanagement ontving het bedrijf diverse onderscheidingen.
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