La Salut del teu espai,
la Salut dels teus Usuaris
Serveis d’HGS per a centres esportius

Aportem

solucions

d’higiene,benestar
i confort

HGS som una consultoria
especialitzada en aportar solucions
de benestar i confort que milloren
la salut del teu espai i la dels
teus usuaris.

Un servei global
Amb el compromís d’assolir el millor nivell de salut ambiental a HGS
us oferim un servei global que consisteix en fer un diagnòstic que
permet detectar els punts crítics dels diferents processos i aportar
les solucions necessàries per resoldre’ls.
Comptem amb un equip multidisciplinar integrat per tècnics experts
en higiene hospitalària i industrial, i per arquitectes, ergonomistes
i especialistes en eficiència energètica i sostenibilitat.
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El Diagnòstic 360
HGS
Us oferim el Diagnòstic 360 amb el qual analitzem
les condicions higièniques i de confort, així com les
dimensions i el disseny funcional dels espais.
Amb aquest anàlisi obtindreu un diagnòstic detallat
i una proposta de recomanacions i solucions
definides en plans d’actuació.
Amb el Diagnòstic 360 HGS analitzem
acuradament el grau de:
• Habitabilitat
• Durabilitat i sostenibilitat
• Funcionalitat i gestió dels espais
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Habitabilitat,
el benestar de
les persones
Mesurem els paràmetres que afecten al benestar,
la salut, el confort i la satisfacció dels socis i clients.
Higiene i desinfecció dels espais
Estudiem les necessitats, detectem les deficiències i
fem propostes de millora tan pel que fa als productes,
com a la formació dels professionals del centre.
Analitzem el protocol del Pla d’Higiene així com la gestió
dels residus i consums.
Mesures d’higiene personal
Presentem propostes de millora del sistema d’assecat
de mans, del paper higiènic, dels dispensadors de sabó
i dels contenidors higiènics femenins.
Elaborem una taula comparativa de consums
i despeses.
Paràmetres de confort ambiental
Estudiem els paràmetres de confort higrotèrmic,
lumínic i acústic i proposem mesures correctores.
Realitzem enquestes de satisfacció als usuaris.
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Durabilitat i sostenibilitat,
la conservació dels espais
Estudiem la conservació dels espais, la gestió i el funcionament
tècnic de l’edifici o local.
Gestió del manteniment
Fem una proposta de millora a través de l’anàlisi de la documentació
existent i de la implantació de noves eines de gestió.
Conservació dels espais
Presentem un Pla d’Acció a partir de la detecció de les afectacions
de l’edifici. Valorem l’adequació a l’ús (resistència i durabilitat),
el manteniment i les condicions higrotèrmiques de cada espai.
Estalvi energètic i potenciació de la sostenibilitat.
Estudiem i proposem mesures per a l’eficiència energètica.

Funcionalitat i gestió dels
espais, la qualitat del servei
Analitzem l’optimització del rendiment del centre/equipament esportiu
al valorar la seva qualitat i adequació als usos i activitats.
Estudi de viabilitat tècnica
Valorem els espais disponibles o en desús. Fem una proposta
per a nous usos i activitats.
Estudi de les dimensions i dels materials
Proposem mesures que incrementen la seguretat, la funcionalitat
i el confort dels espais.
Adequació a requeriments normatius
Estudiem l’adaptació als espais a la Normativa Tècnica del PIEC
i garantim el compliment del nivell adequat d’accessibilitat.

Beneficis d’HGS
A HGS ens comprometem a assolir la màxima qualitat
ambiental saludable pel vostre espai i pels vostres usuaris.
L’aplicació de les nostres solucions d’higiene, benestar
i confort us permetran:
• Garantir un pràctica esportiva saludable als vostres
usuaris (clients i treballadors).
• Optimitzar la gestió dels recursos i dels espais.
• Millorar la imatge corporativa i la reputació social
del vostre centre al desenvolupar i potenciar polítiques
de satisfacció i fidelització.

