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Es tracta d’una tècnica analí tica 
específica per a detectar el COVID-
19 a superfícies inerts (NO és apta 
per a agafar mostres en persones ni  
animals). El material per a la 
recollida de mostres incorpora una 
solució especial per a fixar el 
coronavirus que després es 
processa amb la tècnica de PCR per 
comprovar si conté COVID-19. La 
tècnica utilitzada és la recomanada 
per la OMS.  

Fins ara les analítiques de 
superfícies convencionals es 
centraven en la càrrega bacteriana 
existent a les superfícies. Ara amb 
la situació actual s’estan aplicant 
mètodes més sofisticats per poder 
detectar també els virus.  
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¿PER QUÈ REALITZAR 

ANÀLISIS DE SUPERFÍCIES 

PER DETECTAR COVID-19? 

Es tracta d’un mètode de validació 
de l’eficàcia de la desinfecció a les 
instal·lacions de treball o zones 
comunes que ens aportarà 
seguretat i tranquil·l itat  a l’hora 
d’acudir a les àrees de treball o 
zones d’elevada concurrència de 
persones. 

És convenient testejar si estem 
realitzant de manera correcta la 
higiene i desinfecció de les 
instal·lacions per evitar que 
aquestes es convertisquen en un 
focus de transmissió del COVID -19. 
Si en realitzar el test es detectarà la 
presència de COVID-19 a les 
mostres caldria revisar els 
productes desinfectants utilitzats i  
els mètodes d’aplicació utili tzats, 
així com les freqüències de 
desinfecció de les diferents zones 
en funció de diversos factors com 
ara: l’afluència de persones, horaris 
de major trànsit o zones més 
exposades. 

 

¿A QUI VA DESTINAT 

AQUEST SERVEI? 

 

Qualsevol tipus d’empresa o 
instal·lació on hi haja concurrència 
de persones: comerços,  oficines, 
indústries, instal·lacions públiques, 
bancs, clíniques,…  

 

 

DESCOMPTES ASSOCIATS EMPAL: 

 -5€/mostra  

 -50% recollida mostres 

¿COM ES REALITZA LA 

RECOLLIDA DE MOSTRES? 

A ASEVERA Seguretat Alimentària  
disposem de personal tècnic 
qualificat que s’encarregarà de 
recollir les mostres de les 
superfícies a les vostres 
instal·lacions amb les mesures de 
seguretat necessàries establertes 
pel protocol d’anàlisis per al COVID -
19. 

Com que es tracta d’una validació 
de la desinfecció, les mostres cal 
agafar-les de superfícies 
convenientment higienitzades 
(taulells d’atenció al públic,  taules 
de treball,  passamans, 
interruptors,  mecanismes 
d’apertura de portes,.. .).  
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