
ZILVERZORG TEGEN CORONA
Welke maatregelen jij kunt nemen om de verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan.

Wil je op de hoogte blijven over de ontwikkelingen rondom het Corona virus? Kijk dan op onze website.

AANDACHTSPUNTEN VOOR JEZELF
Wanneer blijf je thuis?

Wanneer kan je aan het werk?

Persoonlijke hygiëne
Goede persoonlijke hygiëne is in deze situatie het allerbelangrijkste. Hygiënemaatregelen die je zelf kunt 
toepassen zijn:

• Bij verkoudheid en/of hoesten én koorts blijf je thuis. Overleg dit eerst met je werkgever;  
• Koorts is bij > 38 graden;  
• Alleen verkoudheid en/of hoesten is geen reden om te thuis te blijven.

• Mensen met bovengenoemde klachten moeten thuisblijven tot ze 1 dag niet meer hoesten en geen 
koorts hebben;  

• Als familieleden nog klachten hebben mag men wel gaan werken als men zelf één dag niet meer hoest en 
geen koorts heeft. 

• Daarbij benadrukken wij nogmaals dat het hygiëne protocol die meerdere keren aan jullie is medegedeeld 
momenteel erg belangrijk is. 

• Was regelmatig je handen met water en zeep;
• Houd een papieren zakdoek voor je mond als je niest of hoest, gooi deze daarna weg in de afvalemmer. Was 

na hoesten of niezen je handen. Een alternatief is om in je elleboog te hoesten of niezen;
• Voor het drogen van handen zijn een stuk keukenrol, een schoon papieren handdoekje, warme lucht of een 

handdoekrol geschikt. Het is belangrijk dat materialen om handen mee te drogen slechts eenmalig gebruikt 
worden;

• Raak zo min mogelijk je mond, neus of ogen aan;
• Maak voorwerpen die je vaak aanraakt, zoals deurklinken en kranen, regelmatig schoon;
• Schud elkaar niet de handen! Groet elkaar zonder aanraking;
• Ventileer waar mogelijk ruimtes;
• Zorg voor minimaal 2 meter afstand tussen jou en andere personen.

AANDACHTSPUNTEN VOOR DE SCHOONMAAK

Algemeen

Bureau

Slaapkamer

Keuken

Toilet en badkamer

Let bij het schoonmaken extra goed op de voorwerpen die dagelijks worden gebruikt:

• Lichtschakelaars / Liftbediening;
• Deurklinken en gebied rondom de deurklinken;
• Radiatorknoppen;
• Trapleuningen;
• Lectuurbak;
• Gebruikte schoonmaakdoeken wassen op 60 graden!

• Toetsenbord / Muis / Beeldscherm;
• Armleuning en rugleuning van de bureaustoel;
• Bovenzijde van het bureau;
• Telefoon.

• Afstandsbediening TV / Geluidsinstallatie / etc.
• Nachtkasten / Wekker;

• Handvatten lades, (keuken)kasten, koelkast, magnetron en andere apparatuur;
• Koffiemachine / vaatwasser buitenkant en bedieningsvlak;
• Kranen;
• Afvalbakken.

• Deurklinken;
• Kranen;
• Spoel- en bedieningsknoppen sanitair;
• Handdoekhaken;
• Zeepdispensers.

https://zilverzorg.com/veelgestelde-vragen-coronavirus-medewerkers/

