Gezondheid en veiligheid op het werk – schoonmaken
COVID-19 verspreidt zich via respiratoire druppels als een geïnfecteerde persoon hoest
of niest. Iemand kan het virus oplopen door een oppervlak of voorwerp aan te raken
waar het virus op zit en dan zijn/haar mond, neus of ogen aan te raken.
Werkplaatsen moeten minstens dagelijks schoongemaakt worden. Schoonmaken met
reinigingsmiddel en water volstaat.
U moet:
▪
▪
▪

het aanraken van oppervlakken minimaliseren; hang borden op en vraag uw
werkenden om klanten hieraan te herinneren
verlaag het aantal aanraakpunten voor werkenden
voorzie indien mogelijk handwasfaciliteiten en handontsmettingsmiddel aan in- en
uitgangen.

Hoe schoonmaken en desinfecteren
Het is belangrijk om een oppervlak eerst schoon te maken vooraleer het te desinfecteren. Stof en vuil kunnen het vermogen van ontsmettingsmiddel om ziektekiemen te
doden verlagen.
Voorzie uw werkenden van gepaste schoonmaak- en desinfecterende producten en
persoonlijke beschermingsmiddelen en zorg ervoor dat ze opgeleid zijn om ze te
gebruiken.

Wat is het verschil tussen schoonmaken en desinfecteren?
Schoonmaken betekent lichamelijk ziektekiemen (bacteriën en virussen), stof en vuil
van oppervlakken verwijderen met een oplossing van reinigingsmiddel en water.
Desinfecteren betekent chemicaliën gebruiken om ziektekiemen op oppervlakken te
doden. Ontsmettingsmiddelen zijn meestal alleen nodig als een oppervlak eventueel
werd besmet met het virus.
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Welke gebieden moeten schoongemaakt en gedesinfecteerd
worden en hoe vaak?
Alle oppervlakken die regelmatig aangeraakt worden, zoals deurklinken, toonbanken,
telefoons, betaalautomaten en voorzieningen zoals toiletten moeten regelmatig schoongemaakt worden.
Oppervlakken die zichtbaar vuil zijn of waar op gemorst werd moeten zo snel mogelijk
schoongemaakt worden.
Ontsmetting is nodig als er een bevestigd of verdacht COVID-19-geval is op het werk.
Als er elke dag veel mensen uw werkplaats betreden, raden we aan om ook regelmatig
te desinfecteren.

Wat als iemand op mijn werk COVID-19 heeft?
Als iemand op het werk COVID-19 heeft, zal uw staats- of territoriumgezondheidsdienst
u zeggen wat u moet doen. Volg hun instructies op.
Uw werkplaats zal zorgvuldig schoongemaakt en gedesinfecteerd moeten worden vooraleer mensen terug naar het werk kunnen komen.

Wat gebeurt er met de persoonlijke zaken van werkenden?
Vraag uw werkenden om de persoonlijke zaken die ze op het werk gebruiken, zoals
brillen en telefoons, regelmatig schoon te maken met ontsmettingsdoekjes.

Als ontsmettingsmiddel uitverkocht is, kan ik er dan zelf maken?
Ontsmettingsmiddel uit de winkel voldoet aan de overheidsnormen waardoor u weet dat
het werkt. U kunt echter zelf een desinfecterende oplossing maken met bleekmiddel en
water. Wees voorzichtig bij het hanteren van chemicaliën, dit kan gevaarlijk zijn.

Wat moeten mijn werkenden aandoen om schoon te maken?
In de meeste omstandigheden hoeven werkenden geen beschermende kleding te
dragen om uw werkplaats schoon te maken. Als uitgangspunt:
▪

zijn handschoenen de minimumvereiste
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▪
▪
▪

moeten chirurgische maskers gedragen worden bij het schoonmaken van een
gebied waar een verdacht of bevestigd COVID-19-geval zich bevond
zijn operatieschorten en wegwerppakken niet nodig
moet u de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen voorzien en uw werkenden
opleiden om ze veilig te gebruiken.

Kan een antibacterieel middel COVID-19 doden?
Antibacteriële middelen zijn ontworpen om bacteriën te doden. COVID-19 wordt echter
veroorzaakt door een virus in plaats van bacteriën en daarom zijn er geen antibacteriële
middelen nodig.
Regelmatig de handen wassen met zeep en warm water is doeltreffend.

Meer informatie
Ga voor meer informatie over COVID-19 en gezondheid en veiligheid op het werk naar
de website van Safe Work Australia (Veilig Werken Australië).
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