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1.Inleiding en doel 

 

Om de risico’s voor besmetting zoveel mogelijk te voorkomen en de veiligheid van gasten en 

vrijwilligers te kunnen waarborgen is een notitie noodzakelijk over hoe we omgaan in het huis met 

hygiëne. Hygiëne is en blijft een belangrijk aspect in het beperken van infectierisico voor gasten en de 

vrijwilligers. Door o.a. maatregelen te nemen bij besmetting van het corona virus en op de juiste wijze 

en frequentie de omgeving te reinigen, wordt zoveel mogelijk gewaarborgd dat een gezonde 

omgeving kan worden bezocht en wordt de kans op besmetting geminimaliseerd. 

2.Context  

 

Het Toon Hermans Huis ziet zorgdragen voor een schone omgeving als een onderdeel van het 

dagelijkse leven. Deze notitie gaat in op de volgende thema’s: 

 

o Hygiënische maatregelen bij besmetting van het corona virus 

o Handhygiëne 
o Beschermende middelen 
o Schoonmaak 

3. Hygiënische maatregelen bij risico besmetting corona virus 

 

o Is het verplicht bij binnenkomst en het verlaten van het huis de handen te wassen of de 
zeepdispenser te gebruiken; 

o In principe gebruiken we geen beschermingsmiddelen tijdens het gesprek met de gasten. Het 
handhaven van de minimale afstand van 1,5 meter biedt voldoende veiligheid. Vrijwilligers en 
gasten zijn vanzelfsprekend vrij in hun keuze om mondkapje of handschoenen te gebruiken 
binnen het huis; 

o De gasten hangen zelf hun jas op en wordt gevraagd zo min mogelijk aan te raken; 
o Geen koekjes op een schoteltje (maar aparte verpakte koekjes), geen handen geven, geen jas 

aannemen; 
o Hoesten en niezen in elle boog en gebruik papieren zakdoekjes; 
o Smeer de handen regelmatig in met vocht inbrengende crème. In droge handen kunnen 

microscheurtjes ontstaan waar het virus zich in kan verstoppen; 
o Graag zo min mogelijk gebruik maken van de toilet; 
o Gasten plaatsen hun gebruikte servies zelf op een dienblad. De medewerkers kunnen vuile 

vaat zonder er contact mee te maken meenemen naar de keuken. Bij het inruimen in de 
vaatwasser kan gebruik gemaakt worden van handschoenen; 

o Laat binnendeuren openstaan, zodat de gasten geen deurklinken hoeven vast te pakken. 

3.1 Handhygiëne  

 

Het is van belang dat de handen frequent worden gewassen met water en zeep en bij kans op 
besmetting van corona gedurende 20 seconden lang. Daarna goed drogen. 
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Handen wassen: 
 

1. bij het binnenkomen en verlaten van het huis (kan ook met zeepdispenser); 
2. na schoonmaakwerkzaamheden; 
3. na eigen toiletbezoek; 
4. als zij vuil of plakkerig aanvoelen; 
5. als er lichaamsvloeistoffen op zijn gekomen, bijvoorbeeld na hoesten,  

niezen of het snuiten van de neus; 
6. voor en het bereiden van eten; 
7. na het dragen van handschoenen; 
8. verder zo vaak mogelijk!! 

 

3.2 Beschermende middelen 

Persoonlijke beschermingsmiddelen zoals handschoenen en evt. mondkapje worden gebruikt bij 
schoonmaakwerkzaamheden door de vrijwilligers zoals de toiletten schoonmaken. De handschoenen 
zijn voor eenmalig gebruik en worden daarna weggegooid. Tevens zijn indien nodig mondkapjes 
beschikbaar voor de gasten. 

3.3 Schoonmaak  

Voor de schoonmaak wordt wekelijks een schoonmaakbedrijf ingezet. Daarnaast is een schone 
omgeving een gezamenlijke verantwoordelijkheid van iedereen en verrichten de vrijwilligers dagelijks 
huishoud- en schoonmaakwerkzaamheden. Er wordt een schoonmaakrooster opgesteld. Dit wordt 
afgetekend op een checklist. In algemene zin gelden de volgende aandachtspunten: 

 
o Men heeft aandacht voor werkvolgorde (schoon naar vuil): maak eerst ‘droog’ schoon 

(afstoffen, stofzuigen) en daarna ‘nat’ (vochtig doekje, stomen, dweilen) en maak schoon van 
‘schoon’ naar ‘vuil’ en van ‘hoog’ naar ‘laag’; 

o Vooral aandacht besteden aan de hotspots’ (kranen, handgrepen, deurklinken, trapleuning, 
lichtschakelaars, toetsenbord en andere contactoppervlakken) ; 

o Schoonmaken met sopje met allesreiniger is het beste; 
o Breng wat vuil is, niet in contact met iets wat schoon is; 
o In elke prullenbak een plastic zak plaatsen. Prullenbakken worden regelmatig gelegd. Plastic 

zakken goed afsluiten en in afvalcontainer doen; 
o Stoelen en tafels regelmatig afnemen; 
o Toiletten dagelijks reinigen; 
o Maak gebruik van de mogelijkheid om voor diverse reinigingsdoelen diverse kleuren 

werkdoeken en emmers te gebruiken; 
o Gebruik toilet gebonden reinigingsmateriaal; 
o Voorkeur gebruik maken van wegwerp sopdoekjes, herbruikbare doeken wassen op 60°C; 
o Maak schoonmaakmaterialen die niet in de wasmachine kunnen en niet direct na gebruik 

weggegooid worden, zoals emmers en trekkers, na gebruik schoon. Afspoelen met water. 
Daarna afdrogen of laten drogen door de materialen omgedraaid op een schone ondergrond 
te leggen (emmers) of op te hangen (trekkers); 

o Gebruik bij elke schoonmaakbeurt nieuw sopwater. Vervang het sop bij zichtbaar vuil. Gooi 
het sopwater direct weg na het schoonmaken; 

o Laat natte schoonmaakmaterialen na gebruik nooit in emmers achter; 
o Berg de schoonmaakmiddelen en -materialen op in een daarvoor bestemde, aparte 

opslagruimte; 
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o Hang bezems, vloer- en raamtrekkers en vergelijkbare schoonmaakmaterialen zodanig op dat 
ze de grond niet raken. Op deze manier drogen ze beter; 

o Een uitstortgootsteen is aanwezig waar vuil water in wordt weggegooid en materialen 
gemakkelijk kunnen worden schoongemaakt; 

o De werkkast is overzichtelijk en wordt onderhouden. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


