
 

Protocol reiniging ruimte met  (mogelijke) besmetting  
 
Deze instructie is bedoeld voor de leidinggevenden van Gom* voor die situaties waar wij op 
objecten geconfronteerd worden met een ruimte die besmet is of mogelijk besmet is door 
de eerdere aanwezigheid van een met het Coronavirus besmet persoon. 
 
*Deze instructie is niet van toepassing bij opdrachtgevers binnen de Zorgsector, hiervoor 
bestaan specifieke protocollen. 
 
Wanneer we de melding krijgen dat een ruimte mogelijk besmet is moeten onze  
medewerker(s) direct op de hoogte gesteld worden dat die ruimte per direct niet meer 
betreden mag worden.  Ook als de opdrachtgever aangeeft dat zij de medewerker(s) al heeft 
geïnformeerd, toch voor de zekerheid even contact opnemen met de medewerker(s) zelf. 
Hierbij geldt zekerheid voor alles.  
 
Om de Gom organisatie te ondersteunen in deze bijzondere situaties hebben wij een 

Corona hulplijn in het leven geroepen. Deze kan jou en de klant ondersteunen bij de 

keuzes die gemaakt moeten worden. Feitelijk zijn er een 2 tal mogelijkheden, te weten :  
 
1. De ruimte moet direct weer in gebruik genomen worden en daarom moet er een 

desinfectie plaatsvinden. Dan zullen we een ambulant desinfectieteam moeten 
inschakelen. Deze medewerkers zijn specifiek getraind in het op een veilige manier 
desinfecteren van de ruimten en beschikken over de vereiste persoonlijke 
beschermingsmiddelen.  

 
2. De ruimte kan voor langere tijd buiten gebruik gesteld worden. Het virus zal onder 

normale omstandigheden en op de gebruikelijke oppervlakken slecht kort overleven. Dus 
des te langer de ruimte buiten gebruik gesteld kan worden, des te kleiner de kans op 
herbesmetting vanuit deze ruimte. Als vuistregel hierbij kan minimaal 48 uur worden 
gehanteerd. Na deze periode kan de ruimte in gebruik genomen worden, nadat met de 
reguliere middelen/materialen de ruimte gereinigd is.  

 
In het bijgevoegde schema is het proces nog even duidelijke weergeven.  
 
NB Bij het raadplegen van de hulplijn zijn geen extra kosten gemoeid, pas wanneer er extra 
werkzaamheden moeten plaatsvinden b.v. door het ambulante desinfectie team, zullen we 
dit vooraf met de opdrachtgever bespreken.  
 
 

 
.   

Corona hulplijn  +31 6 20 45 92 96 
Bereikbaar tijdens normale kantoor uren, daarbuiten kan een melding plaatsvinden via 
de gebruikelijke calamiteitenprocedure 



 

 

Melding (mogelijk) besmette 
ruimte

Sluit de ruimte af en waarschuw 
iedereen*, die de ruimte mogelijk 

zou kunnen betreden.

Neem contact op met uw 
contactpersoon van Gom

* let op dat ook medewerkers van externe 
bedrijven, zoals schoonmaak en beveiliging 
worden gewaarschuwd. 

CP Gom 
neemt contact op met de 

Corona hulplijn

Medewerker Corona hulplijn 
overlegt met de opdrachtgever, 

welke opties mogelijk c.q. 
noodzakelijk zijn gezien de 

omstandigheden

· Ruimte buiten gebruik 
stellen voor 48 uur 

· Ventilatie intact laten.
· Ruimte na 48 uur geheel 

reinigen met de gebruikelijke 
middelen. 

Inschakelen van een 
ambulant desinfectieteam 

Gom

Ruimte moet per direct 
beschikbaar komen of desinfectie 

is gewenst door opdrachtgever

Ja Nee

Ruimte kan veilig in gebruik 
genomen worden.

 
 
  


