Dezinfekcijas piedāvājums
vakcinācijas centriem
SIA “HAGBERG” nodrošina vakcinācijas centru telpu uzkopšanu un dezinfekcijas pakalpojumus, tai skaitā,
darba organizēšanas plāna izstrādi, ievērojot “Masveida vakcinācijas centru plānošanas vadlīnijas”.
Līdz 300
m2

Līdz 600
m2

Līdz 1000
m2

Virs 1000
m2

Telpu dezinfekcija

60,00

100,00

150,00

0,15

Teritoriju dezinfekcija
Auto transporta dezinfekcija

60,00

90,00

120,00

0,12

Pakalpojums

25,00

Ceļa izmaksas pakalpojumu sniegšanai 0, 45 EUR/km. Attālums tiek aprēķināts abos virzienos (turpceļā
un atpakaļceļā).Ceļa izmaksas pakalpojumu sniegšanai netiek piemērotas 35 km rādiusā no Rīgas centra
(Rolanda statujas Kaļķu ielā 1A).
Cenas norādītas EUR bez PVN.
•

SIA „HAGBERG” ir Veselības inspekcijas apstiprināto komersantu sarakstā, kuri drīkst nodrošināt
dezinfekcijas pakalpojumus arī publiskās telpās.

•

Virsmu apstrādi veic darba uzdevumam instruēti un aprīkoti SIA „HAGBERG” darbinieki – sertificēti
dezinfektori.

•

Dezinfekcijas pakalpojumus nodrošinām gan darba dienās, gan brīvdienās.

•

Izstrādājam darbinieku aizvietošanas plānu pakalpojumu nepārtrauktības garantēšanai, kas,
ņemot vērā veicamo darbu specifiku, jāparedz obligāti.

•

Pēc klientu pieprasījuma varam nodrošināt telpu uzkopšanu, atsevišķi saskaņojot darbu kartību un
izmaksas.

•

Piedāvājam regulāra kontakta virsmu (durvju rokturi, krēsls, kurā sēž vakcinējamais un tuvu virsmu
līdz 1m attālumā) dezinfekcija arī vakcinācijas procesa laikā, kā arī sadzīves atkritumu urnas un to
izvešanu, atsevišķi vienojoties par izmaksām.

•

Darbu izpildes laikā telpās atrodas tikai uzdevuma izpildei norīkotās personas.

•

Telpas var atsākt lietot ne ātrāk kā pēc 30 minūtēm.

•

Uz dezinfekcijas sesijas laiku telpās vēlams atslēgt dūmu detektorus, jo tie var ieslēgties no
izsmidzinātā līdzekļa un iekārtu radītās miglas! Ja PASŪTĪTĀJS neatslēdz dūmu detektorus, tad
IZPILDĪTĀJS darbus turpina veikt arī, atskanot ugunsdrošības sirēnai. HAGBERG neatbild par
ugunsdrošības signalizācijas ieslēgšanos un neveic ugunsdrošības sistēmu izslēgšanu /
ieslēgšanu un aizklāšanu!

Kontaktpersona, ar kuru sazināties, lai ieplānotu darbu izpildi:
Iveta Pole (+371 27300519; klienti@hagberg.lv )
Klientu apkalpošanas speciāliste
Jānis Kleinbergs (+371 29179108; janis.kleinbergs@hagberg.lv)
Ģenerālās uzkopšanas un dezinfekcijas pakalpojumu vadītājs
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