Handcontactpunten zijn oppervlakken die vaak met handen door verschillende mensen worden
aangeraakt (samengevat alles waar je met de vingers en handen aanzit) zoals:
- deurklinken, ook van de buiten deuren
· leuningen/-trap
· licht- en liftschakelaars
· stoelen, rug, leuning en onderzijde zitting
· tafeloppervlakken
- balies
· telefoons
· toetsenborden
· computermuizen

- koffiezetapparaten
· keukenapparatuur
· deuren van keukenkastjes
· kranen
· TV en afstandsbediening
· radioapparatuur

sanitair:
- wc bril
- doorspoelinstallatie
- zeepdispenser
- leuning/steun
- kraan/douchekraan
- deurklink

Stap 1.
Maak de ruimte schoon volgens de reguliere
thema-/instruktiekaart.

- Blauwe microvezeldoek
- Handschoenen

Stap 2.
Desinfecteer de handcontactpunten

- (disposable) werkdoek
- 4 chloortabletten (5 liter
water)
- Disposable handschoenen
- FFP1 masker

Stap 3.
-Trek handschoenen uit
- Masker afdoen, zonder handschoenen en de
voorzijde aan te raken

Gooi handschoenen en masker
weg

Stap 4.
Was de handen of desinfecteer deze
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Doelstelling:
Het schoonmaken van een ruimte waar de bewoner verblijft met
verkoudheidsklachten en/of hoesten en koorts <38 graden Celsius.
Eisen
1. Deze ruimte moet als laatste van de afdeling / gebouw
schoongemaakt worden.
2. Eerst de ruimte regulier reinigen en daarna desinfecteren.
Werkwijze
1. Het schoonmaken kan met de blauwe microvezeldoek, doek na gebruik
op minimaal 60 graden celsisus wassen en drogen. Draag
handschoenen bij het behandelen van vuil wasgoed.
2. - Gebruik voor iedere bewonerskamer/-appartement nieuwe
handschoenen.
- masker kan in verschillende bewonerskamer/- appartement waar de
bewoner met verkoudheidsklachten en/of hoesten en koorts <38
graden Celsius verblijft gedragen worden.
- Het masker niet tussentijds met onbeschermde vingers/handen
aanraken.

Algemeen:
- Was regelmatig je handen; niet alleen na afloop van de
werkzaamheden.
- Hoest en nies in de binnenkant van je elle boog.
- Gebruik papieren zakdoekjes bij het snuiten van de neus en gooi deze
dan gelijk weg. Was daarna je handen.

