Hygiejne sikres med digital styring

Smitterisiko skal begrænses, og dette stiller store krav om
hygiejne. Rengøring er blevet en samfundskritisk faktor.
Områder som tidligere havde lav prioritet, er nu kommet
frem i lyset.
Dokumentation for at rengøringsopgaverne er udført, er en
vigtig del af indsatsen mod smittespredning.

Grundig rengøring
uden efterfølgende
desinfektion er
tilstrækkelig i de

Kontaktpunkter og personnære oveflader skal rengøres
oftere end tidligere.
Ved udbrud, eller mistanke om udbrud, stilles der øgede
krav til hyppighed, steder og arbejdsmetoder:
De oprindelige rengøringsplaner er ikke længer aktuelle.

fleste tilfælde (SBA)

• Ekstraopgaver

Pancomp er digitalløsningen som gør det enkelt at tilpasse

• Nye opgaver

arbejdsopgaverne ud fra den aktuelle situation. Planerne

• Styring og
Dokumentation

justeres så hygiejneniveauet sikres. Dette stiller krav om
fleksibilitet i både planlægning og udførelse. Med Pancomp
kan ressourcer fordeles løbende uden tung administration.

Pancomp dokumenterer at alle planlagte opgaver udføres. Tidspunkt og varighed registreres
digitalt og kan følges i realtid af rengøringsleder.
Hvis en opgave ikke udføres som planlagt, sendes der umiddelbart en besked om dette.
Fleksible arbejdsbeskrivelser, opgavestyring samt dokumentation for at opgaverne er udført.
Pancomp løsningen er udviklet til netop dette.

Pancomp Danmark leverer digitalløsninger til planlægning, drift, tidsregistrering, opfølgning samt dokumentation til
kommuner, rengøringsvirksomheder og organisationer med rundering og sikkerhedskontrol. www.pancompdanmark.dk

Spar tid med en løsning, der er lavet til formålet
Digitaliserings er en forandringsproces hvor vi tager udgangspunkt i jeres unikke situation. Gode
tanker skal blive til virkelighed, både det driftsmæssige og digitale. Vi har erfaringer med begge
dele og hjælper med at få processerne på plads for at maksimere nytteværdien af Pancomp.
Teknologien er et værktøj for medarbejderne og er med til at sikre god hygiejne med
kommunikation, planlægning og dokumentation. Det er nemt at dokumentere hygiejneprocesserne
med tidsangivelser og billeddokumentation. Både for faste og periodiske opgaver. Digital
dokumentation falmer ikke.

Tag plads i førersædet til en digitaliseringstur
•
•
•
•
•
•
•
•

Fokus på kerneopgaverne.
Reducerer manuelle opgaver.
Oversigt over ressourcer og ledig kapacitet.
Beslutninger og opfølgning baseret på fakta.
Fakturering af alle opgaver, også ekstraopgaver.
Effektiv kommunikation og deling af information.
Produktivitet og reducering af driftsomkostninger.
Forbedret service, kunden får den aftalte tjeneste.

Teknologi, også for assistenterne med en APP
•
•
•
•
•

Let at lære. Let at anvende.
Afsendelse af mail direkte fra APPen.
Hændelser rapporteres med billeddokumentation.
Adgang til opgaver, rengøringsplaner, datablade,
arbejdstid, kvalitetsvurderinger, rapporteringer.
Registrering og opgavestatus opdateres i realtid
og er umiddelbart tilgængelig i Pancomp
systemet.

Smid blyanten og få digital
registrering af udførte
hygiejneopgaver
Kontakt Pancomp Danmark
for at få mere at vide:
Telefon 2225 1910
kontakt@pancompdanmark.dk
www.pancompdanmark.dk

Pancomp Danmark leverer digitalløsninger til planlægning, drift, tidsregistrering, opfølgning samt dokumentation til
kommuner, rengøringsvirksomheder og organisationer med rundering og sikkerhedskontrol. www.pancompdanmark.dk

