Veilig aan het werk!
Als we allemaal, huishoudhulpen en klanten, alle maatregelen correct
blijven opvolgen, kunnen we met een gerust hart
veilig aan het werk blijven.

PREVENTIEVE MAATREGELEN
Basisprincipe

Voel je je als huishoudhulp ziek of ben je in quarantaine?
Ga niet werken. Contacteer je kantoor en consulteer dan een arts.
Voel je je als klant ziek, is één van de gezinsleden ziek of is één van
de gezinsleden in quarantaine? Informeer meteen het kantoor.
Als huishoudhulp kan je enkel aan het werk wanneer:
Zowel jij als de klant en zijn gezin in goede gezondheid verkeren.
De klant en zijn of haar gezinsleden bij voorkeur in een aparte zone verblijven tijdens het poetsen.
Er bij beide partijen de wil is om alle maatregelen te volgen.

Voor de huishoudhulp
Geef de voorkeur aan de fiets, te voet of
met de eigen wagen. Vermijd openbaar
vervoer voor verplaatsingen van en naar
het werk.
Indien je toch het openbaar vervoer neemt,
houd dan zeker 1,5m afstand en draag
een mondmasker.
Was je handen met water en vloeibare handzeep en droog ze
goed af na iedere verplaatsing voor het werk.

PRAKTISCHE POETSTIPS

Begin je dagtaak met het schoonmaken van de
belangrijkste aanraakpunten bij je klant:
• deurklinken
• lichtschakelaars
• kranen
• spoelknop toilet
Doe dit met water en zeep of detergent en droog
goed af met een propere doek.

VERMIJD CONTACT MET JE KLANT.
HOU VOLDOENDE AFSTAND:
Klanten en hun gezinsleden mogen niet aanwezig zijn in
de werkzones waar jij aan het werk bent.
Is dit niet mogelijk? Hou minimum 1.5m afstand en
draag een mondmasker.
Is dit niet mogelijk? Dan mag er niet gepoetst worden.

Voor de klant
Werk je met papieren dienstencheques? Leg die dan de dag op
voorhand ingevuld klaar voor je
huishoudhulp.
Verlucht alle ruimtes waar de huishoudhulp dient te werken goed vooraleer hij/zij
het werk aanvat, liefst meerdere malen
per dag.
Blijf in een aparte zone terwijl de
huishoudhulp aan het werk is
Is dit niet mogelijk? Hou minimum
1.5m afstand en draag een
mondmasker.
Is dit niet mogelijk? Dan mag er
niet gepoetst worden.
Voorzie vloeibare zeep met handpomp
en een keukenrol of papieren handdoek
voor de huishoudhulp.
Heb je geen keukenrol voorhanden, voorzie
dan een propere handdoek die enkel door
de huishoudhulp wordt gebruikt.
Voorzie voldoende propere doeken voor schoonmaken van
verschillende ruimtes. Was ze daarna op hoge temperatuur.

HANDHYGIENE
Was je handen veelvuldig en gedurende min. 40 sec met
water en vloeibare handzeep.
Desinfecterende handgels kunnen minder effectief zijn en
kunnen de huid aantasten.
Droog je handen na het wassen goed af, dit bij voorkeur
met een papieren doek of keukenrol. Indien geen papier
beschikbaar is, gebruik dan een propere handdoek die enkel
door jou wordt gebruikt. Na de dienstverlening gooi je de
gebruikte handdoek bij de vuile was.

NIES EN HOEST VOLGENS
DE REGELS VAN DE KUNST
Gebruik een papieren zakdoek bij hoesten of niezen. Heb je
geen zakdoek bij, hoest of nies dan in de binnenkant van
je elleboog.

Indien je handschoenen draagt tijdens het
poetsen, dan dien je ook bovenstaande regels in
acht te nemen en veelvuldig je handschoenen te wassen
met water en zeep en te drogen. Met handschoenen
draag je het virus op dezelfde manier over als met
de blote hand.

Nies je per ongeluk toch in je handen, was deze dan
onmiddellijk met water en vloeibare handzeep.
Gooi gebruikte zakdoeken meteen weg in een afgesloten
vuilnisbak.

40 seconden handen wassen

Maak jouw handen nat met
water.
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Gebruik genoeg zeep.

Wrijf handpalm tegen
handpalm.
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Wrijf handpalm tegen
handpalm met gekruiste
vingers.

Wrijf met de achterkant
van jouw vingers tegen je
hanpalmen.
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Maak cirkels met jouw
vingers over jouw handpalm
en handrug.

Spoel jouw handen af
met water.
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Wrijf met gekruiste vingers
jouw rechterhandpalm
over jouw linkerhandrug en
omgekeerd.
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Maak cirkels met jouw
linkerduim in je rechterhand en
omgekeerd.
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Droog jouw handen.

Draai de kraan toe met een
doekje.

CORRECT GEBRUIK VAN
MONDMASKERS
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Wanneer je een mondmasker draagt zorg er dan voor dat je
het correct gebruikt:
• Was je handen grondig met water en vloeibare zeep
vooraleer je het masker opzet.
• Raak de voorkant van mondmasker niet aan
tijdens het gebruik ervan, dit om besmetting te
voorkomen.
Indien je dit per ongeluk doet, was dan meteen opnieuw
je handen.
• Hou het mondmasker vast bij de
elastieken / linten als je het afzet.
• Houd ook met je mondmasker aan 1,5 meter afstand.
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Jouw handen zijn nu proper.

1,5m

Nooit

In aparte ruimte

Geen handen

Handen wassen

Niet hoesten zonder je
mond te bedekken

Hoesten binnenkant
van elleboog

Wuif bij groet of
afscheid

