Richtlijnen voor het reinigen en desinfecteren van werkplekken
Werkplekken zonder medewerkers die mogelijk besmet zijn met COVID-19
• Het schoonmaken van werkplekken is facultatief en wordt door CoorsTek niet verplicht gesteld
• Er is geen extra desinfectie nodig naast de routinematige schoonmaakwerkzaamheden
• Zorg ervoor dat op elke afdeling desinfecterende doekjes en nitril-handschoenen voorhanden zijn, zodat medewerkers, als
ze dat wensen, hun eigen werkplek kunnen schoonmaken
o Aerosol-desinfectiemiddelen* mogen ook worden gebruikt
• Maak oppervlakken die vaak worden aangeraakt, zoals deurknoppen en werkbladen, schoon met desinfecterende doekjes.

Werkplekken waar zich medewerkers bevonden die (mogelijk) besmet zijn met COVID-19
• Als medewerkers bereid zijn om desinfectietaken uit te voeren, volg dan het onderstaande PBM- en desinfectieprotocol
• Als medewerkers niet bereid zijn om desinfectietaken uit te voeren, zijn de fabrieken verantwoordelijk voor het inhuren van
een schoonmaakbedrijf voor desinfectiewerkzaamheden
• Sluit de te reinigen zones gedurende 2–3 uur voorafgaand aan de reiniging af
• Overweeg voor aanvang een Foresight 4 Veiligheidsevaluatie voor werkzaamheden met hoog risico (Foresight 4 Safety High
Risk Task Evaluation) uit te voeren
• Gebruik een reinigingsmiddel waarvan bekend is dat het effectief is tegen COVID-19
• Volg de aanwijzingen van de fabrikant voor het gebruik van reinigingsmiddelen (voor sommige middelen kan een inweektijd
nodig zijn)
• Desinfecteer de plekken waar de medewerker(s) is/zijn geweest
o Werkplek
▪ Bedieningspanelen, werkoppervlakken enz.
o Gemeenschappelijke ruimtes (cafetaria/kantine)
o Toiletten en overige sanitaire ruimtes
o Kantoren
o Deurknoppen
*

Breng niet te veel aerosol-desinfectiemiddel aan op besturingselementen zoals knoppen en toetsenborden om te voorkomen dat
er vloeistof in de bedieningspanelen terechtkomt, omdat dit kortsluiting in elektrische componenten kan veroorzaken. Volg de
aanwijzingen van de fabrikant op met betrekking tot de soorten oppervlakken waarop deze middelen kunnen worden gebruikt.
Aerosol-desinfectiemiddelen kunnen apparatuur en computerschermen beschadigen of oppervlakken waar mensen lopen glad
maken.
Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) voor het desinfecteren van werkplekken
• Medewerkers moeten verplicht wegwerphandschoenen en Tyvek-jassen dragen voor alle reinigingswerkzaamheden,
inclusief het hanteren van vuilnis.
o Nitril-handschoenen (of handschoenen die in combinatie met de gebruikte reiniger kunnen worden gebruikt)
o Tyvek-labjas voor eenmalig gebruik (of vergelijkbaar)
o Afhankelijk van de gebruikte reinigings-/desinfectiemiddelen en of er een risico op spatten bestaat, kunnen
aanvullende PBM's (zoals gezichtsbescherming) nodig zijn.
o Handschoenen en Tyvek-jassen moeten zorgvuldig worden uitgetrokken om besmetting van de drager en de
omgeving te voorkomen:
1. Trek Tyvek-jas uit
2. Trek handschoenen uit
3. Was de handen na het uittrekken van de handschoenen
a. Was de handen minstens 20 seconden met water en zeep
b. Een handreiniger met 60%–95% alcohol kan ook worden gebruikt
o Meld problemen met PBM's (zoals scheurtjes in handschoenen) of mogelijke blootstelling bij de leidinggevende.
• Pas de normale preventieve maatregelen toe bij het schoonmaken:
o Vermijd aanraking van ogen, neus of mond met ongewassen handen.

Reinigen van niet-poreuze (harde) oppervlakken
• Als oppervlakken vuil zijn, moeten ze vóór desinfectie worden gereinigd met een reinigingsmiddel of met water en zeep.
• Gebruik producten met EPA-goedkeuring tegen COVID-19
o Volg de instructies van de fabrikant voor de toepassing en het gebruik van het desinfectiemiddel
o Als alternatief kan ook een verdunde huishoudelijke bleekoplossing of alcoholoplossing met ten minste 70%
alcohol worden gebruikt
▪ Volg de instructies van de fabrikant voor de toepassing en zorg voor voldoende ventilatie.
Reinigen van poreuze (zachte) oppervlakken
• Voor zachte (poreuze) oppervlakken, zoals tapijten, vloerbedekking en gordijnen, moet eerst zichtbare vervuiling, indien
aanwezig, worden verwijderd. Reinig de oppervlakken dan met een reinigingsmiddel dat geschikt is voor gebruik op deze
oppervlakken. Na het schoonmaken:
o Als textiel kan worden gewassen, volg dan de aangegeven wasinstructies en was op de hoogst mogelijke
temperatuur. Laat het wasgoed vervolgens volledig drogen.
Linnengoed, kleding en ander wasbaar textiel
• Schud vuil wasgoed niet; dit verkleint de kans dat het virus via de lucht wordt verspreid.
• Was het textiel volgens de aangegeven wasinstructies. Was indien mogelijk op de hoogst mogelijke temperatuur en laat het
wasgoed vervolgens volledig drogen. Vuile was die in contact is geweest met een ziek persoon kan samen met wasgoed van
anderen worden gewassen.
• Reinig en desinfecteer wasmanden en/of andere karren die zijn gebruikt voor het transport van wasgoed volgens de
bovenstaande richtlijnen voor harde of zachte oppervlakken.

