Zoetermeer, 16 maart 2020

Coronavirus en de schoonmaakbranche
In de regio Wuhan in China brak in december 2019 een nieuw coronavirus uit,
ook wel SARS (severe acute respiratory syndrome)-CoV (coronavirus)-2
genoemd. Samen met de Wereldgezondheidsorganisatie WHO onderzoeken de
Chinese autoriteiten dit virus. Wereldwijd worden maatregelen genomen om
verdere verspreiding tegen te gaan. Inmiddels is het virus ook buiten China
opgedoken: in landen nabij China, zoals Japan, Zuid-Korea,Thailand en Iran,
maar nu ook buiten Azië in de Verenigde Staten, Frankrijk, Duitsland en Italië.
Eind februari zijn ook de eerste besmettingen in Nederland vastgesteld.
Het coronavirus is besmettelijk en kan op een andere persoon worden
overgedragen. Het verspreidt zich, net als een griepvirus, door hoesten, niezen,
praten of door elkaar aan te raken.

Neem hygiëneregels in acht
Schoonmaakpersoneel loopt bij een eventuele uitbraak van het coronavirus extra risico op
besmetting. Het is dus belangrijk om hygiëneregels in acht te nemen.
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Besmetting voorkomen
Op dit moment is er nog geen vaccin beschikbaar tegen het nieuwe coronavirus Omdat verspreiding
van het virus -net als bij griepvirussen- gaat via praten, hoesten of niezen, kunt u uzelf en uw
medewerkers beschermen door niet in de buurt te komen van patiënten met griepachtige
verschijnselen. Daarnaast kunt u de volgende maatregelen treffen:
• Voorkom contact met mensen die griep hebben;
• Was regelmatig uw handen met water en zeep;
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
• Houd een papieren zakdoek voor uw mond als u niest of hoest, gooi deze daarna weg in de
afvalemmer. Was na hoesten of niezen uw handen;
• Voor het drogen van handen zijn een stuk keukenrol, een schoon papieren handdoekje, warme
lucht of een handdoekrol geschikt. Het is belangrijk dat materialen om handen aan te drogen slechts
eenmalig worden gebruikt;
• Raak zo min mogelijk uw mond, neus of ogen aan;
• Maak voorwerpen zoals deurklinken regelmatig schoon;
• Kijk op internet, luister radio, kijk tv en lees de krant, omdat u zo informatie krijgt over wat u moet
doen;
• Ventileer waar mogelijk werkplekken, vergaderruimtes, etc.

Griepklachten? Wat te doen
Laat medewerkers die zijn teruggekeerd uit een land waar het nieuwe coronavirus heerst of die
contact hebben gehad met een besmet persoon en die binnen 14 dagen na terugkomst koorts (38
graden of meer) en luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid) ontwikkelen, niet naar het werk
komen en stuur ze naar huis zodra ze griepverschijnselen vertonen. Laat hen telefonisch contact
opnemen met hun huisarts. (Besmette personen kunnen andere kwetsbare patiënten in de
wachtkamer besmetten.) De huisarts kan indien nodig verder onderzoek laten doen in overleg met
de plaatselijke GGD. Mensen met koorts wordt verzocht om thuis te blijven.

Richtlijnen reinigen werkplek
Het reinigen van werkplekken is één van de maatregelen die genomen kunnen worden om
besmetting met het virus te voorkomen. Schoonmaakbedrijven kunnen helpen besmettingsrisico’s te
beperken. Zij kunnen adviseren over de noodzakelijke werkzaamheden en de aanpassingen en/of
uitbreiding van het bestaande schoonmaakprogramma.
Hieronder volgt een aantal algemene adviezen:
• Laat dagelijks oppervlakken die vaak met handen door verschillende mensen worden aangeraakt
grondig reinigen. Voorbeelden hiervan zijn: - Sanitair - Deurklinken - Trapleuningen - Licht- en
liftschakelaars - Kranen - Balies - Telefoons - Koffiezetapparaten - Etc.
• Verhoog de schoonmaakfrequentie voor gezamenlijk gebruikte ruimtes (ontvangstruimtes,
vergaderzalen, kantines, eetzalen en sanitaire ruimtes);
• Zorg voor tissues, desinfecterende gels en/of doekjes en setjes voor het schoonmaken van het
toetsenbord op alle werkplekken;
• Verwijder magazines, kranten etc. uit wachtkamers en andere ruimtes;
• Sluit vuilniszakken met gebruikte beschermingsmiddelen;
• Reinig en droog elke dag de benodigdheden die voor de reiniging gebruikt worden;
• Ventileer werkplekken door bijvoorbeeld ramen open te zetten of anders door goed onderhouden
airconditioningsystemen.

AANDACHT! Schoonmaakpersoneel loopt extra risico op besmetting.
Zij kunnen zich beschermen en verspreiding beperken door het
dragen van handschoenen en het goed wassen van de handen met
water en zeep.

Aandachtspunten voor het desinfecteren van een
besmette ruimte
• Maak een instructiekaart voor het desinfecteren van besmette ruimtes en stel de kaart ter
beschikking aan uw schoonmaakmedewerkers. Laat u desgewenst adviseren door uw leverancier van
schoonmaakartikelen;
• Informeer uw medewerkers tijdig over de handelswijze bij het desinfecteren van besmette ruimtes;
• Zorg dat de schoonmaakmedewerker over voldoende en de juiste beschermingsmiddelen beschikt;
• Laat geen medewerkers met griepsymptomen besmette ruimtes schoonmaken;
• Laat de werkwagen buiten de besmette ruimtes staan;
• Ondanks zorgvuldige ontsmetting, kunt u niet garanderen dat de ruimtes 100% virusvrij zijn;
• Laat uw medewerker zorg dragen voor de persoonlijke hygiëne nadat de besmette ruimte gereinigd
is (inclusief afvoer van gebruikte reinigmiddelen).

Beleid Antonisse Schoonmaak Service
• Medewerkers van Antonisse Schoonmaak Service maken sinds 2 maart schoon met desinfecterend
schoonmaakmiddel;
• Extra aandacht wordt geschonken aan deurklinken, telefoontoestellen, trapleuningen,
lichtknoppen, toetsenborden, toiletgroepen, kranen, en andere vlakken die gevoelig zijn voor
aanrakingen;
• Ons personeel draagt bij iedere klant schone handschoentjes;
• Worden geacht zich bij verkoudheidsklachten direct te melden bij de werkgever en verdere
noodzakelijke acties worden hierop nagevolgd.

Meer informatie
Ontwikkelingen rondom het coronavirus gaan erg snel. De informatie op deze pagina is een
momentopname. Actuele informatie over de grieppandemie kunt u vinden op de website van:
• Crisisnummer: De overheid heeft op 28 februari een landelijk crisisnummer geopend voor alle
vragen over het Coronavirus: 0800-1351.
• Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) (www.rivm.nl)
• Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (www.minvws.nl)
• Werktijdverkorting aanvragen • Op de website van OSB vindt u een Dossier Coronavirus met meer
verwijzingen naar interessante websites:

Bronnen
Websites:
www.minvws.nl
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