БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПОЧИСТВАНЕ

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
1. Устойчиво почистване
Концепцията
за
устойчиво
почистване насърчава производителите и
клиентите да възприемат по - устойчиви
практики за почистване. По- голяма част
от
влиянието,
което
почистващите
продукти оказват върху околната среда, е
пряко свързано с изразходваните при
употребата им вода и енергия. Ето защо
устойчивите продукти помагат да се чисти
интелигентно.
В тази област се съсредоточават
четири основни цели: по- добри продукти;
по-разумно потребление; по- стегнато и
по- чисто производство; подкрепа на
усилията по опазване на околната среда
в световен план.
Необходимо е да се подобрят
цялостните характеристики на продуктите,
производството и потреблението по
отношение въздействието им върху
околната среда. В тази връзка особено
място заема т.н. зелено почистване, което
е свързано с употребата на нетоксични,
щадящи околната среда продукти. Те
спомагат за постигане на по- благоприятни
резултати за цялостно здравословно
състояние и са по - безопасни за околната
среда.
Фирмите
избрали
пътя
на
устойчиво
развитие
са
социално
отговорни икономически организации,
гарантиращи условия на труд, заплащане
и социална осигуреност на работещите. Те
имат прозрачна политика по отношение на
клиенти и доставчици, и генерират
средства за развитие.
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2.
Организация,
структура
и
управление на почистващата фирма в
ситуация на тежка икономическа криза и
пазар с нисък стандарт.
В условия на световна икономическа
криза, конкуренцията между фирмите е все
повече ценово ориентирана. Като добавим
“скромните” бюджети на клиентите и
нарастващите проблеми със заплащането
на предоставените услуги и стоки, ще
стигнем до извода, че все по- малко се
залага на качеството.
А именно почистващата индустрия е тази,
която носи отговорност за бъдещото
ресурсно развитие на живота, на хората, на
нашата планета.
3. Кой е г-н Стенли
Аткинс и каква е дейността
на BICs (Британски институт
за науката почистване) ?
Г-н Стенли Аткинс е
главен
изпълнителен
директор в BICs и има над
35г. стаж в бранша. Благодарение на своя
богат опит и знания, той допринася за:
разработване на: стандарти в областта на
почистването;
на
програми
за
повишаване квалификацията на заетите
в тази сфера; развиване на умения,
свързани
с
извършването
на
почистващите дейности.
Институтът
е
найголемият
независим професионален и образователен
орган
в
рамките
на
почистващата
индустрия. Мисията на института, основан
през 1961г. е осигуряване на чиста и
безопасна
среда,
насърчаване
на
устойчивост, повишаване стандартите в
почистващата
индустрия,
като
същевременно е акредитиран за обучение в
тези практики.
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