Xibeo controleert/verruimt bedrijfstijden ventilatie-/luchtsystemen

In de gesprekken met onze klanten merken we echter dat er regelmatig
behoefte is om toch een aantal acties op te pakken die verder gaan. Zonder
andere adviezen als ‘minder waardevol’ te beschouwen, verwijzen wij in deze
graag naar het internationale instituut Rehva. Zij hebben op Europees niveau
een aantal adviezen gegeven, klik hier voor de adviezen in detail.
Deze adviezen zijn in Nederland gepubliceerd door het TVVL (verantwoordelijk
voor de vertaling) en Techniek Nederland. Deze aanbevelingen zijn mede
gebaseerd op eerdere onderzoeken naar verspreiding van het SARS-virus.

Uiteraard kunnen we ook op locatie de algehele staat van de
luchtbehandelingssystemen controleren en bekijken of ze goed functioneren.
Omdat veel panden de laatste maanden hebben leeg gestaan of slechts deels
bezet waren, is het ook belangrijk om een extra legionella check te doen.
Bent u geïnteresseerd in additionele maatregelen of heeft u de wens dat uw
installaties op juist functioneren worden beoordeeld, neem dan contact met
ons op. Dit kan telefonisch op 088-0242 000 of stuur een e-mail naar
info@xibeo.nl.
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Mocht u behoefte hebben verder te gaan dan het RIVM op dit moment
voorschrijft, dan is de checklist van Rehva een goede leidraad, waarbij Xibeo
een aantal (deel-)aspecten voor u kan oppakken. Hierbij kunt u denken aan
het verlengen van de bedrijfstijden van de gebouwventilatiesystemen of het
24/7 laten draaien van de afzuigventilatoren van de toiletten.
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In relatie tot het Coronavirus stelt het RIVM dat goede ventilatie belangrijk is
maar dat er, voor zover nu bekend, geen verband is met het verspreiden van
het Coronavirus, klik hier voor meer informatie.
Er zijn volgens het RIVM op dit moment dus géén aangepaste/aangescherpte
maatregelen voor de klimaatinstallaties nodig. Dit geldt dus ook voor de
luchtbehandelingsinstallaties in welke vorm dan ook.

eXperts in beheer en onderhoud

Het RIVM is de nationale kennisdrager/expert en, als onderdeel van het
landelijke Outbreak Management Team, de adviseur van onze regering. Dit is
dan ook de reden dat Xibeo zich in de basis vasthoudt aan de voorschriften
vanuit het RIVM.

