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Tenda de higienização para
shopping center, empresas ou
escolas
As Tendas de Higienização são estruturas temporárias móveis com diversas
aplicações.
Com a abertura do comércio em algumas regiões do pais, é muito
importante que o gestor de estabelecimentos comerciais ou de empresas,
esteja preparado para contribuir para o bem estar de seus clientes ou
colaboradores.
Os Portais de Higienização atuam como uma barreira de desinfecção do
novo Coronavírus. É uma peça fundamental na estratégia de empresas e
comércios, sempre que um cliente ou colaborador acessar o
estabelecimento ele passa por dentro do portal com jatos pulverizadores
com o produto específico para eliminar o vírus da roupa, mochila e objetos
do cliente ou colaborador.
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Foto: Portal de higienização renderizado.
Além das medidas essenciais que já estão sendo tomadas, como
higienização das mãos, são necessárias ações extras. Criar uma barreira
de desinfecção de ambientes, tanto no ambiente corporativo quanto em
shoppings centers, é um importante recurso para se combater a
propagação do vírus.
A Tenda de higienização tem um mecanismo de pulverização que envolve
limpeza seguida da desinfecção, retirando as impurezas do ambiente
aplicando pulverizador desinfetante, realizando uma desinfecção”.

Locação de tunel de higienização
para shopping center, empresas ou
escolas.
Ao mesmo tempo, muitos Estados que estiveram em quarentena desde
meados do mês de março, gradativamente, têm autorizado a volta ao
funcionamento dos diversos setores da economia. Essa retomada é
https://www.reconeventos.com/hospitaldecampanha/

2/11

26/06/2020

https://www.reconeventos.com/hospitaldecampanha/

inevitável, afinal de contas, é preciso retornar às atividades econômicas no
país para que seja possível gerar empregos e proporcionar qualidade de
vida aos cidadãos.
Porém, o novo coronavírus continua em circulação. De acordo com
especialistas, somente o desenvolvimento de uma vacina poderá levar
todos à vida normal, como antes da pandemia.
Assim, órgãos públicos e empresas privadas têm a missão de trabalhar
juntos, para proporcionar a volta e continuidade das atividades econômicas
de maneira segura para todos. Com isso, é necessária a adoção de
diferentes estratégias de proteção às pessoas no combate ao coronavírus.
Uma maneira adotada por estabelecimentos comerciais e governos no
Brasil e no mundo é a instalação de túnel de higienização em locais
públicos ou privados. Estações de trem e metrô, locais de grande circulação
de pessoas, hospitais e unidades de saúde e empresas particulares têm
implantado tais tendaspara promover a limpeza local, conscientizar a
população e minimizar o contágio da doença.
O Grupo Recon é uma empresa idônea, existente desde 2003, com
expertise na locação de estruturas para eventos, oferecendo a melhor
solução em estruturas flexíveis revestidas em lona. É especialista em
projetos personalizados e seu compromisso com a qualidade, agilidade,
segurança e pontualidade fez com que se tornasse referência no mercado
de eventos. Foi responsável pela montagem de estruturas para eventos
como as Olimpíadas e a Copa do Mundo.
Similarmente, na montagem de hospitais de campanha no combate
aocoronavírus virou referência em agilidade, qualidade e viabilidade
financeira. Foram três hospitais de campanha montados pelo Grupo
Recon, que estão em pleno funcionamento, cumprindo seu objetivo
principal de salvar vidas.
Esta expertise do Grupo Recon trouxe o conhecimento necessário e a
possibilidade de oferecer para você, os melhores serviços de locação
de tunel de higienização em escolas, empresas, indústrias ou shopping
centers.

O que é uma tenda de higienização
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A tenda de higienização é uma estrutura que pulveriza uma substância
desinfetante em cada pessoa que passa por dentro dela. Desta forma, são
higienizados sapatos, roupas, bolsas ou acessórios, após alguns segundos
de ação, prevenindo o contágio pelo novo coronavírus.
Há tendas de higienização sendo instaladas em locais públicos e privados
no mundo inteiro. Estações de metrô e da Companhia Paulista de Trens
Metropolitanos do Estado de São Paulo e áreas de grande circulação em
municípios paulistas como Boituva e Guarujá (SP) já possuem estas tendas
de desinfecção . Bem como, o Hospital Márcio Cunha em Ipatinga (MG) e
a Unidade de Pronto Atendimento de Rio das Ostras (RJ).
Em nível mundial, uma estação de trem em Nairobi, no Quênia e uma
grande avenida de uma província nas Filipinas também implantaram
tais tendas, como medida estratégica de proteção à população contra
a Covid-19.
O Grupo Recon oferece toda a infraestrutura necessária para a
implantação de tendas de higienização no seu município ou na sua
empresa, ajudando você a entrar na batalha de prevenção conta
o coronavírus.

Como é feita a barreira de
higienização usando túnel de
higienização do Covid 19
As estações de higienização são montadas embaixo das tendas e
pulverizam um vapor sobre as pessoas. Este vapor possui produtos
higienizadores, que promovem a despoluição local e previnem a
propagação de vírus, bactérias e fungos.
O ideal é que as pessoas passem pela estação de braços abertos, para que
a pulverização ocorra em todos os seus pertences. A eficácia desta ação
dá-se pela desinfecção dos objetos por elas carregados.
Nas tendas também podem ser instaladas pias com sabonetes para
lavagem das mãos de todos que passarem pelo local. Isto porque lavar as
mãos faz parte de uma das medidas de cuidado pessoal contra
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o coronavírus e deve ser continuamente estimulado para tornar-se um
costume e um hábito entre as pessoas.
A estrutura das estações de higienização também acompanha grandes
caixas d’água, cuja vazão chega a 250 litros de água por hora para atender
à estação.
Os túneis de higienização são vistos como uma estratégia promissora na
precaução à disseminação de doenças dos mais diversos tipos, causadas
por micro-organismos.
O Grupo Recon promete ajudar você, com agilidade e eficiência a
implantar sua tenda de higienização, pois sua experiência em instalação de
estruturas metálicas revestidas em lona, dá-lhe a prática e o conhecimento
necessário para atender essa demanda emergencial, advinda da pandemia
do novo coronavírus.

Quais são os produtos usados no
túnel de higienização do Covid 19
De acordo com as divulgações da imprensa, diversas tendas de
higienizaçãoestão sendo implantadas pelo país. E o Grupo Recon está
pronto para atender à sua solicitação de acordo com as recomendações
dos profissionais especialistas em saúde.
A tenda de higienização instalada em Osasco, em abril de 2020, pela
Prefeitura Municipal, borrifa um composto formado por um extrato vegetal,
acrescido de hipoclorito de sódio, numa concentração muito baixa, diluído
em água. Basicamente é uma água clorada, sendo que o extrato vegetal
auxilia para evitar irritações e fixar melhor o produto nas roupas.
Assim como ocorreu em Osasco, a Unidade de Pronto Atendimento de Rio
das Ostras, recebeu, em maio de 2020, da Administração Municipal,
uma tenda higienizadora , por onde a população passa quando entra e
quando sai do atendimento. O pulverizador da tenda também utiliza o
hipoclorito para a higienização. Cada pessoa que chega e que sai,
permanece 30 segundos no túnel de higienização.
A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos do Estado de São Paulo
inaugurou uma estrutura higienizadora, na estação Tatuapé, que atende
as Linhas 11-Coral e 12-Safira, em São Paulo. Esta estrutura borrifa, em
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quem passa, clorexidina.
A clorexidina é uma solução hidroalcoólica higienizante, ou seja, um
antisséptico químico, que apresenta funções antimicrobianas, antifúngicas e
bactericidas. Desta forma, mostra eficácia contra bactérias, fungos,
leveduras e vírus. Cada pessoa fica apenas quatro segundos na estrutura e
a eficácia da solução é de quatro horas.
De acordo com os responsáveis pela instalação, a clorexidina tem sido
empregada para limpeza de superfícies, equipamentos e roupas em
hospitais, unidades de saúde, consultórios médicos e odontológicos. Assim
como, é utilizada para antissepsia da pele e membranas mucosas e no
tratamento de feridas e queimaduras.
Os responsáveis apontam que a solução de clorexidina é certificada pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Ela também é
recomendada para pulverização sobre a pele, pois tem uso cosmético e
dermatológico. Porque não é tóxica, nem corrosiva, é recomendada para
higienizar a pele e mucosas.
No município do Guarujá, em São Paulo, tendas higienizadoras estão
funcionando desde abril de 2020, junto a dois postos volantes. Em maio,
foram instaladas mais duas, sendo uma na travessia de barcas e outra, na
Praça Mário Covas, Bairro Morrinhos. O processo de higienização dura
cerca de 20 segundos. Os dispositivos purificadores liberam sulfato e
hipoclorito de sódio em gotículas para desinfectar a pessoa e diminuir suas
chances de transmissão da Covid-19.
A Secretaria Municipal de Saúde comenta que tal estratégia de desinfecção
foi inspirada em um complexo industrial na Cidade de Chongqing, no
sudoeste da China, que usou esta medida como contenção à disseminação
do vírus entre os trabalhadores.
No município do Rio de Janeiro, estruturas de desinfecção foram
igualmente instaladas, em hospitais de campanha. A pulverização, neste
caso, é feita por uma substância desinfetante batizada de Atomic 70.
Conforme informações da Dioxide Indústria Química, de Indaiatuba (SP),
empresa que produz o Atomic 70, a substância combate não só o
novo coronavírus, como também os vírus da influenza, rubéola e zika
vírus. A empresa comenta que o produto é aprovado pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Além disso, a fabricante destaca que a substância é um desinfetante de alto
nível, com ação antimicrobiana, que tem em seu princípio ativo, o dióxido de
cloro (ClO2).
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Especialistas em doenças infecciosas dizem que o Atomic 70 realmente
funciona e é mais uma tentativa de se tentar reduzir o contágio
pelo coronavírus.

Tendas de higienização para
escolas
A volta às aulas é uma grande preocupação para o poder público e para o
setor privado, em virtude da pandemia do coronavírus. É imprescindível,
garantir o direito de aprendizagem aos alunos, porém sua segurança tem
que ser garantida, antes de tudo.
Um grande desafio está sendo lançado e o que se sabe é que o retorno tem
que ser focado no acolhimento psicológico, seguindo os exemplos atuais
dos países europeus e asiáticos. A ideia é que retornem primeiramente
gestores, em segundo lugar professores e, por fim, os alunos, de maneira
gradual.
Independentemente da solução dada pelos especialistas da educação,
todos deverão regressar confiantes de que a escola não será local de
proliferação docoronavírus. E que, certamente, estão agindo com
responsabilidade, a fim de oferecer garantia de não contaminação dentro da
escola.
A limpeza e desinfecção do local é a ação que deve ser impreterivelmente
implantada nos estabelecimentos de educação, pois uma escola limpa, traz
segurança ao aluno e aos pais, de que o local não está sujeito ao contágio
de doenças.
A tenda de higienização é uma ótima opção para garantir a desinfecção de
todos na entrada e saída da escola. Assim como, a introdução de pias com
sabonetes e dispensers com álcool gel, que complementam a higienização
pessoal e ampliam a sensação de que, na escola, todos estão seguros e
trabalhando no combate à disseminação do coronavírus.
O Grupo Recon ajuda você nesta empreitada, pois auxilia na instalação
detendas de higienização na porta de entrada das escolas, com a
pulverização do produto indicado pelos especialistas em saúde.

https://www.reconeventos.com/hospitaldecampanha/

7/11

26/06/2020

https://www.reconeventos.com/hospitaldecampanha/

Tendas de higienização para
shopping centers
Neste atual momento, de fato, deverá ocorrer a reabertura de todos os
shopping centers do Brasil, após o período de quarentena, que permitia o
funcionamento somente de serviços essenciais.
De acordo com a Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), no
dia 10 de junho, 298, dos 577 shopping centers do país, já estavam
reabertos, em 17 Estados brasileiros. Na quinta-feira, 11 de junho, ocorreu
também o retorno dos shoppings na maior cidade do Brasil, São Paulo.
O principal argumento dos governos estaduais e municipais para esta
reabertura é que os setores de comércio e serviços precisam voltar a
funcionar. Isto porque é necessário reduzir os impactos econômicos da crise
causada pela pandemia do novo coronavírus. Ao mesmo tempo, há receio
dos especialistas da área da saúde, assim como da população, que tal
reabertura aumente os casos de Covid-19no país.
Com o intuito de atender aos anseios dos consumidores e de reduzir os
receios dos especialistas da saúde, é necessário que os shopping centers
atuem diretamente em medidas que evitem a propagação
do coronavírus dentro destes estabelecimentos.
Para tanto, é necessária a apresentação, nos seus planos de reabertura, do
comprometimento na implementação de ações preventivas na proliferação
daCovid-19, como a obrigatoriedade do uso de máscaras, a medição de
temperatura das pessoas, a criação de uma área para higienização das
mãos e a sanitização de ambientes.
As tendas de higienização instaladas pelo Grupo Recon vêm ao encontro
destas necessidades dos comerciantes. A implantação de tendas
higienizadoras nas portas de entrada e saída dos shopping centers
promovem esta sanitização do ambiente. Além disso, a implantação de pias
com sabonetes para limpeza das mãos e a colocação de dispensers com
álcool gel, minimizam os receios dos clientes de uma possível
contaminação ocorrida dentro do shopping.
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Tendas de higienização para
empresas e indústrias
O retorno ao trabalho nas empresas e indústrias consideradas prestadoras
de serviços não essenciais também deverá ocorrer em breve.
O empregador conhece suas obrigações e entende que precisa dar
condições aos funcionários para que estes cumpram devidamente com seu
trabalho. As corporações que não oferecem ambiente seguro aos
empregados colocam-nos em risco. E empregado doente é empregado
afastado das suas atividades.
Dessa forma, em tempos de coronavírus, as empresas precisam ser
efetivas nas recomendações internas de cuidado e higiene para seus
funcionários. Além disso, não adotar todas as cautelas possíveis para
minimizar os riscos de propagação do vírus, pode resultar em ações
coletivas de sindicatos ou no Ministério Público. Todo zelo é importante.
Sabe-se que diversas estratégias podem ser tomadas pelas empresas para
proteger seus funcionários como: uso de máscaras; medição de
temperatura; baias individuais de trabalho, quando em escritório;
manutenção de distância de 1,5 metros, quando em fábricas;
disponibilização de pias com sabonetes para limpeza das mãos;
oferecimento de dispensers com álcool em gel para higienização da pele;
conservação de locais abertos e bem ventilados; recomendação aos
funcionários para que cubram nariz e boca ao espirrar, além de evitarem
aglomerações.
Complementarmente, a instalação de tendas de higienização na entrada e
saída das empresas e fábricas, como estratégia de desinfecção dos
funcionários, demonstra preocupação do empregador com os empregados.
Bem como, proporciona aos colaboradores a sensação de segurança em
relação à limpeza do seu local de trabalho e de consideração, em relação à
atenção dispensada pelo empregador.

O Grupo Recon é seu parceiro ideal nesta estratégia para o enfrentamento
daCovid-19 na prevenção à disseminação da doença entre seus
funcionários. Durante os 17 anos de experiência do Grupo Recon, mais de
35.000 estruturas foram entregues para grandes eventos. Isto, tenha
certeza, dará a você um serviço de qualidade, a preço acessível e
https://www.reconeventos.com/hospitaldecampanha/

9/11

26/06/2020

https://www.reconeventos.com/hospitaldecampanha/

executado em tempo recorde, permitindo que previna seus colaboradores
da contaminação pelo novocoronavírus.

LIGAMOS PARA VOCÊ!
Se você precisa de ajuda profissional para saber melhor sobre nossa Tenda
de Higienização, preencha o formulário abaixo que em breve entraremos
em contato com você.
Se preferir ligue : (011) 5555-4749
E-mail:

Informe o seu email
Empresa:

Informe o nome da empresa
Telefone:

Informe o telefone

Enviar
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Hospital de Campanha
Locação e venda

Saiba mais sobre nossos hospitais:
Estrutura temporária Hospital de Campanha
Hospital de combate novo coronavírus
Tenda auxiliar de saúde e tenda de triagem
Tenda Drive Thru no combate ao novo Coronavirus
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