
 

 

Best practices 

 
De veiligheid van onze huishoudhulpen is onze 
absolute prioriteit. Daarom volgen wij studies en 
adviezen op de voet en sturen we onze maatregelen 
en instructies continu bij.   
  
Symptomen 
Hoesten en koorts zijn niet de eerste symptomen van 
het coronavirus. Andere symptomen zijn smaak- en 
reukverlies, en verder hoesten, koorts, kortademig-
heid, keelpijn, hoofdpijn, spierpijn, oogpijn, diarree 
en vermoeidheid.  
  
Ziek? 
Heb je symptomen? Bel dan naar de huisarts. Word je 
ziek op de werkvloer? Neem dan contact op met het 
corona-noodnummer +32 (0)2 267 35 78 en 
vervolgens met je huisarts.  
  
We herhalen nogmaals de basisregels 

• Houd voldoende afstand - minstens 1,5 meter. 

• Was je handen geregeld met water en zeep of 
met handalcoholgel. 

• Gebruik papieren handdoekjes om je handen 
af te drogen. 

• Heb je geen zakdoek bij de hand, nies of hoest 
dan in je armholte. 

• Gebruik een papieren zakdoek en gooi deze 
onmiddellijk weg in een afgesloten vuilnisbak. 

• Blijf thuis als je ziek bent en (mogelijk) in 
contact gekomen bent met het virus.  

• Was elke dag je werkkledij op (minstens) 60°C. 

• Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je 
handen/handschoenen. 

• Geef geen handen of kussen. 

• Neem je eigen drinken en lunchpakket mee 
naar de klant. Neem geen dranken aan van je 
klant zoals koffie, thee, enz.. Dit is zowel voor 
je eigen veiligheid alsook die van de klant. 

  
Mondmasker 
Wanneer je aan alle veiligheidsregels voldoet, is het 
gebruik van een mondmasker NIET VERPLICHT tijdens 
het poetsen.   
 
Wanneer KAN je best een mondmasker dragen? Bij 
klanten die behoren tot de risicogroep 60+’ers, 
mensen met hart- of vaatziekten, diabetes, 
chronische luchtwegaandoeningen en 
kankerpatiënten.  

Als men zich niet in dezelfde ruimte bevindt dan moet 
er geen mondmasker gedragen worden.  
  
Als het mondmasker vuil of beschadigd is moet je het 
onmiddellijk weggooien in een afgesloten vuilnisbak. 
 
Enkel wasbare mondmaskers kan je hergebruiken. 

• Was het mondmasker elke avond op 60° C of 
strijk het masker op hoge temperatuur. Je kunt 
het masker ook even onderdompelen in 
kokend water om het te steriliseren. 

• Steek zelf dagelijks een nieuwe filter in het 
mondmasker. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld 
een koffiefilter. 

 
Onze twee soorten handschoenen 

• Wegwerphandschoenen : kan je één keer 
gebruiken. Gooi ze na gebruik weg in een 
afgesloten vuilnisbak. 

• Huishoudhandschoenen : kan je 
hergebruiken gedurende meerdere keren. 
Was de handschoenen na gebruik met water 
en zeep, droog ze en ontsmet ze, keer ze 
binnenstebuiten (zorg dat ze goed droog 
zijn) en berg ze veilig weg. 
 

! Gooi de handschoenen weg indien ze scheurtjes 
en/of beschadigingen vertonen. 
 
! Was je handschoenen op de manier waarop je je 
handen wast. Voldoende grondig en lang : palm en 
rug van de handschoen, tussen de vingers en aan de 
toppen en ook de hals van de handschoen en droog ze 
zorgvuldig af met een wegwerphanddoekje. 
 
Desinfecteer de aanraakpunten en het 
poetsmateriaal 
Spray nooit rechtstreeks op het te reinigen 
oppervlak/voorwerp! Gebruik een keukenrol, 
wegwerphanddoekje of een propere handdoek en 
spray hierop. Veeg gemorste druppels en lekstrepen 
onmiddellijk weg. 
  
Spray niet op houten voorwerpen of oppervlaktes om 
schade te vermijden.  
  
Verboden activiteiten  
Het is niet toegelaten om de bedden te verversen, de 
was te doen of vuilbakken te ledigen. 
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  Deze checklist is bedoeld voor eigen gebruik. 
 

Voor aanvang van het werk kan je deze checklist gebruiken om na te gaan of je 
veilig aan het werk kan gaan. 

OK NOK 

  1. Gezondheidszorg     

1 Ik heb de afgelopen 7 dagen geen symptomen vertoond (smaak- en reukverlies, 
hoesten, koorts, vermoeidheid, kortademigheid, keelpijn, hoofdpijn, spierpijn, 
oogpijn, diarree).  

      

2 Als ik me niet goed voel of symptomen vertoon, contacteer ik het corona-
noodnummer, de huisarts en verwittig ik het kantoor. 

      

3 Ik uit mijn bezorgdheid over de gezondheid van mijn klanten door ernaar te vragen. 
Ik deel mijn eigen gezondheidsgevoel ook mee. Als ik merk dat mijn klanten 
symptomen vertonen dan contacteer ik eerst het corona-noodnummer en 
vervolgens verwittig ik het kantoor.  

      

 
2. Persoonlijke bescherming     

4 Ik gebruik een mondmasker wanneer ik in een directe omgeving  van een klant die 
behoort tot de risicogroep moet komen of werken. 

      

5 Ik draag mijn handschoenen enkel tijdens het schoonmaken van onhygiënische 
oppervlaktes (zoals bij het poetsen van toiletten) en bij gebruik van 
geconcentreerde of irriterende producten. 

      

6 Ik gebruik wegwerphanddoekjes om mijn handen af te drogen.       

7 Ik beschik over voldoende werkkledij.       
 

3. Social distance     

8 Ik ga niet onnodig samen zitten in eenzelfde ruimte. De klant bevindt zich (liefst) in 
een andere ruimte.  

      

9 Ik hou voldoende afstand van andere personen, minstens 1,5 meter.       
 

4. Hygiëne     

10 Ik was regelmatig mijn handen, correct en voldoende lang (40 sec.), met zeep.       

11 Ik raak mijn gezicht niet aan, ook niet met handschoenen.       

12 Ik ontsmet vooraf het poetsmateriaal.       

13 Ik ben in het bezit van reinigingsmiddelen (water, zeep, detergenten en de 
ontsmettende alcohol 70 %). 

      

14 Ik desinfecteer de aanraakpunten bij het begin en bij het beëindigen van de 
werken. 

      

  Heb je nog vragen of voel je je niet veilig in een bepaalde werksituatie, bel ons 
corona-noodnummer +32 (0)2 267 35 78. 

    

 


