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PROBLEMA

GLOBAL



A partir da crise epidemiológica da COVID-19, causada pelo
Novo Coronavírus (SARS-CoV-2), microorganismo responsável
por esta pandemia que, iniciada na cidade de Wuhan, na China,
em pouco tempo atingiu todos os continentes do mundo,
contaminando humanos e animais, obrigando algumas nações a
decretarem quarentena como forma de impedimento do rápido
contágio, fatores que ocasionaram o aumento da necessidade de
higienização, principalmente das mãos, na rotina da população
mundial.

Problema GLOBAL



Tendo em vista que a proliferação viral aconteceu em
tempos diferentes nos países e nos continentes, o período de
quarentena e o de retomada às atividades locais (fase posterior
ao fim do isolamento) não coincide em todos os países que
registraram casos de contaminação da COVID-19. Com isto, a
partir das experiências de países que estão na etapa mais
avançada (a da retomada das atividades locais), tem-se
aprendido que é preciso fortalecer e expandir a implementação
de equipamentos facilitadores e que deem praticidade ao
processo de limpeza e sanitização de pessoas, de animais e de
coisas (como, por exemplo, objetos, ambientes, equipamentos e
alimentos), em estabelecimentos e locais de acesso público que
estão sendo reabertos e voltando a funcionar, paulatinamente,
na fase pós-quarentena.

FUNDAMENTAÇÃO



Com base no relato acima, a presente invenção tem como objetivo apresentar
um equipamento dispensador para higienização de toda natureza, inicialmente com
finalidade para uso durante o período pandêmico do Novo Coronavírus, mas que terá
amplitude crescente na fase do posterior à crise epidemiológica, quando houver um
maior afrouxamento das medidas de isolamento social e, portanto, as preocupações
quanto ao contato se tornarão mais evidentes no cotidiano das pessoas em todo o
mundo, momento em que haverá uma global mudança de comportamento quanto a
hábitos de higiene.

O equipamento pode ser móvel e diferencia-se por ser capaz de embarcar grandes
quantidades de produto higienizador e sanitizantes (de coisas, de animais e de
pessoas), evitando assim que haja o uso e descarte de vários frascos de menores
quantidades de substâncias químicas, o que atende aos pré-requisitos do
ecologicamente correto e colabora, ao se fazer o uso consciente do descarte de
polímeros, com a preservação do meio-ambiente.
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