Ontsmetten en informeren via Kiosk Entry
Communiceer uw boodschap via de ontsmetting kiosk van Wachtkamerschermen®
Het RIVM roept op om met enige regelmaat handen te wassen. Helemaal bij entree van het ziekenhuis, huisartsenpost,
gezondheidscentrum, etc. Vanuit dat uitgangspunt is samen met onze partner HQ Healthcare een nieuw product
ontwikkeld, waarbij bezoekers, patiënten en personeel hun handen kunnen desinfecteren bij de ontsmetting kiosk.
Tijdens het desinfecteren van de handen worden bezoekers, patiënten en personeel voorzien van aanvullende
informatie over bijvoorbeeld het coronavirus en hoe hiermee om te gaan. Eventueel kunt u ook eigen berichten of
video’s vertonen.
Waaruit bestaat de kiosk?
• Een universele dispenser van Tork (kan in- of exclusief desinfectie gel geleverd worden)
• Mogelijkheid tot gebruik van eigen dispenser
• Een 22 inch all-in one android touch systeem
• 2 jaar swap garantie
• Staand model beschikbaar of een model dat aan de wand gemonteerd kan worden.
De totale prijs voor de aanschaf, inclusief installatie bedraagt €1.450,- excl. BTW.
Dit is inclusief levering, pre- installatie van de kiosk maar exclusief desinfectiepatronen.
Optioneel kan de ontsmetting kiosk voorzien worden van narrowcasting software, waardoor u uw eigen narrowcasting
uitzending op het 22 inch scherm kunt vertonen: uw boodschap sluit hierdoor nóg beter aan op de doelgroep!
Als de kiosk wordt voorzien van narrowcasting software dan dient de kiosk verbinding te maken met internet.
Meer informatie: www.wachtkamerschermen.nl/ontsmettingkiosk

“Communiceer optimaal
met uw doelgroep:
vertoon uw boodschap
tijdens het desinfecteren
van de handen.”

Ontsmetten & informeren

Laagdrempelig en aangenaam

Tijdens de desinfectiehandeling wordt de bezoeker
geïnformeerd: leg de desinfectiehandeling uit en
communiceer tegelijkertijd uw eigen boodschap.

De ontvangst is aangenaam: kiosk biedt desinfectie
en informatie aan op laagdrempelige wijze voor
zowel personeel als bezoekers en patiënten.

Opvolging richtlijnen RIVM

Opvallend

Laat duidelijk zien dat u de richtlijnen van het RIVM
opvolgt en dit ook verwacht van bezoekers en
patiënten.

De kiosk kan op iedere gewenste locatie geplaatst
worden en trekt de aandacht door het bewegende
beeld op het 22 inch scherm.
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