Werkinstructie reiniging & desinfectie
Doel: Inperking van mogelijke risico’s in elk ruimte en op materialen rondom de wens van extra ronde
reiniging (en desinfectie). Deze werkinstructie is opgezet vanuit de klantbehoefte om extra reiniging uit te
voeren op contactvlakken.
Gouden regels: Kijken, Denken & Doen, Laat droog wat je droog kan reinigen, reinig van boven naar
beneden, van schoon naar vuil en van buiten naar binnen.
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Het belang van hygiënisch werken is groot en het is erg van belang, dat voordat je gaat reinigen
(sanitair) of bij desinfectie jij jezelf eerst beschermt om hierdoor verder besmetting te voorkomen.
Voor het betreden van de ruimte, buiten de ruimte beschermende kleding (PBM) aantrekken:
1. Desinfecteer je handen regelmatig.
2. Handschoenen bij sanitair reiniging aantrekken.
3. Zet je veiligheidsbril op bij het gebruik van Alphades.
Reinigen
- Werk van schoon naar vuil en van boven naar beneden –
- Laat droog wat je droog kan reinigenHet belang van goed stofwissen is bij extra reinigingsronden groot omdat
stof een belangrijk transportmiddel is voor micro-organismen en
virussen. Gebruik de Masslinn op rol zowel voor stofwissen op de vloer
als voor elementen boven de vloer.
Disposable microvezel methode
Gebruik de disposable microvezel doek in combinatie met water.
Alleen de contactvlakken en high-Touch elementen hebben een extra
(professionele) reiniging nodig: deurklinken, receptie (balie),
inschrijfpen, wachtruimte (stoelen en leuningen), bureau’s,
koffieautomaat, (enz.), toilet volledig en lift.
Indien er gehechte vervuiling is, reinigingsmiddel toevoegen.
1. Doek gevouwen met water bevochtigen.
2. Bij vlekken die niet weggaan doek met interieur/sanitair reiniger
bevochtigen (4 keer sprayen per vlak).
3. Reinig het oppervlak grondig met veel water. Draai regelmatig
(per voorwerp of 1m2) naar een schone zijde van de doek.
4. Reinig het oppervlak vervolgens met een droge doek, waardoor
het overtollig vocht wordt weggenomen.
5. Doe handschoenen aan bij sanitair reiniging.
6. Desinfecteer je handen tussen de verschillende ruimten.
Desinfecteren
- Kijken, Denken, Doen –
Als extra maatregel na deze preventieve reiniging kun je
Desinfecteren. Voordat iets gedesinfecteerd kan worden,
moet er altijd eerst gereinigd worden, zie onderdeel reinigen.
Disposable microvezel methode
Gebruik de disposable microvezeldoek in combinatie met Alphades.
1. Zet bij gebruik van Alphades een veiligheidsbril op.
2. Doseer het middel op de microvezeldoek (4 keer sprayen).
3. Maak het te desinfecteren oppervlakte zo nat dat deze 1 minuut
nat blijft.
4. Het middel hoeft niet te worden nagespoeld.

Persoonlijke beschermingsmiddelen
Voor het verlaten van de sanitair ruimte:
1. In de sanitair ruimte handschoenen uitdoen.
2. Was je handen.
3. Handen inwrijven met handalcohol (30 seconden nat).

