
 

Hygiënemaatregelen  
inzake coronavirus 

 
 

 
 
Onderstaande maatregelen gelden voor alle virussen, die griep en verkoudheid kunnen 
veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk deze op te volgen.  

 

 Geen handen schudden, maar zorg er ook voor, dat er geen ander fysiek contact is. 
 

 Houd tenminste 1,5 meter afstand van onze medewerker. Als de medewerker in een ruimte aan het 
werk is, ga dan als het mogelijk is naar een andere ruimte (of even naar buiten als dat kan) zodat er 
een veilige afstand is.  
 

 De medewerker wast haar/zijn handen sowieso bij binnenkomst en bij vertrek. Daarnaast 
bijvoorbeeld ook na het schoonmaken van een ruimte of het aaien van een huisdier. Wij vragen ook 
u om regelmatig uw handen te wassen. 
 

 Hoest of nies in de binnenkant van de elleboog of gebruik een papieren zakdoekje. Hierna handen 
wassen.  
 

 Wij verzoeken u om dagelijks alle woonruimten te luchten. Dit draagt bij aan een gezonde 
leefomgeving. 
 

 De medewerker schenkt tijdens het schoonmaken extra aandacht aan deuren, deurposten, 
deurklinken, buitenkant koelkastdeur, keukenkastdeurtjes en –grepen, kranen, aanrecht, 
trapleuning, telefoon en alle andere zaken, die vaak worden aangeraakt. Hierop zijn immers vaker 
ziekteverwekkers aanwezig. 
 

 Onze medewerker kan het beste haar werk doen als “Dettol-allesreiniger” aanwezig is en ook 
meerdere microvezeldoekjes. Wij verzoeken u deze indien niet aanwezig aan te schaffen.  
Dettol-allesreiniger heeft een desinfecterende werking.  
De vezels van een microvezeldoekje zijn gesplitst en hebben een groter oppervlak dan andere 
doekjes. Zo kan een microvezeldoekje vuil en ziekteverwekkers veel beter opnemen dan andere 
doekjes. Voor elke ruimte wordt een schoon microvezeldoekje gebruikt en deze gaat daarna direct 
in de was. Bij het afstoffen wordt het doekje klam vochtig gebruikt. Daarna wordt de vloer 
gestofzuigd en vervolgens gedweild met een microvezeldweil. 
 

 Onze medewerker kan voor u boodschappen doen. Om deze af te rekenen vragen we u uw pinpas 
mee te geven. Geef hem/haar in géén geval uw pincode. De limiet voor contactloos betalen is door 
alle banken verhoogd naar € 50,-- per transactie. De medewerker is geïnstrueerd om de kassabon 
mee te nemen en deze door u te laten voorzien van een handtekening voor akkoord. De bon blijft bij 
u en onze medewerker maakt daar voor onze administratie een foto van.  

 
 

Adviezen voor het grondig wassen van de handen 

 

1. Maak de handen nat. 

2. Doe vloeibare zeep op de handen. 

3. Wrijf de zeep minimaal 20 seconden goed uit. Ook op alle vingertoppen, polsen en de huid tussen 
de vingers. 

4. Spoel de zeep zorgvuldig af met stromend water. 

5. Droog de handen en polsen af. Doe dit bij voorkeur met een papieren handdoek of keukenrol. Of 
gebruik een schone stoffen handdoek. 


