INFECTIEPREVENTIE
Reiniging, desinfectie en hygiëne
HORECA

ALGEMENE RICHTLIJNEN


 olg lokale volksgezondheidsaanbevelingen met betrekking tot een lokale infectie en de
V
noodzakelijke isolatie daarvan.



 erinner al uw medewerkers nog eens extra aan persoonlijke hygiëne (handhygiëne en
H
etiquette voor hoesten).



Bied hygiënevoorzieningen zoals tissues en handreinigingsstations.



Zorg dat u toepasselijke desinfectieproducten in voorraad hebt (vraag uw Ecolab-vertegenwoordiger naar een lijst met producten).



Houd de gezondheid van medewerkers goed in de gaten. Vraag medewerkers met symptomen thuis te blijven.

SPECIFIEKE RICHTLIJNEN VOOR PROCEDURELE IMPLEMENTATIE
GASTENKAMERS


Reinig en desinfecteer alle harde oppervlakken grondig.

OPENBARE GEBIEDEN


 einig en desinfecteer oppervlakken die vaak worden
R
aangeraakt regelmatiger.

OPENBARE TOILETRUIMTES


 einig en desinfecteer openbare toiletruimtes zoals
R
gespecificeerd op het productlabel.



 ied handreinigingsstations met reinigers op alcoholbasis
B
vlak buiten openbare toiletruimtes.

EETRUIMTE


 ied handreinigingsstations met reinigers op
B
alcoholbasis.



 einig en desinfecteer oppervlakken die vaak worden
R
aangeraakt regelmatiger.



Overweeg alleen een afhaalservice te bieden.

INFECTIEPREVENTIE
Reiniging, desinfectie en hygiëne
HORECA

SPECIFIEKE RICHTLIJNEN VOOR
PROCEDURELE IMPLEMENTATIE (VERVOLG)
KEUKEN EN PERSONEELSRUIMTE


MEDEWERKERS (VERVOLG)

 ied handreinigingsstations met reinigers op
B
alcoholbasis.



Identificeer essentiële personeelsleden en functies
– stel een bedrijfscontinuïteitsplan op. Overweeg de
mogelijkheid voor medewerkers om vanuit huis te
werken.



 ied handreinigingsstations, gebruiksklare
B
desinfecterende spray of doekjes, en tissues voor
medewerkers, die op de lijst staan die uw Ecolabvertegenwoordiger heeft verstrekt.



 aat medewerkers alle persoonlijke harde oppervlakken
L
desinfecteren die op het productlabel worden vermeld.



Informeer alle medewerkers over de status van de
infectie en goede infectiepreventieprocedures.

TEXTIELHYGIËNE


 olg strikte infectiepreventieprocedures voor het
V
ophalen van wasgoed, zoals het gebruik van afzonderlijke
zakken voor elke kamer.

MEDEWERKERS


 oud de gezondheid van medewerkers goed in de gaten.
H
Herinner hen nog eens extra aan persoonlijke hygiëne
en etiquette voor hoesten. Vraag medewerkers met
symptomen thuis te blijven.

SPECIFIEKE CONTACTPUNTEN

OPENBARE TOILETRUIMTES

GASTENKAMERS



Deurkrukken



Wastafelkranen en wc-trekkers/-knoppen



Hendels van handdoekdispensers



Duwknoppen van zeepdispensers



Deurkrukken



Babyverschoontafels



Bureau, tafel, stoelen en lampen



Contactpunten op vuilnisbakken



Handvat van toilettafellade



Lichtschakelaars en thermostaten



Trekkoorden van gordijnen



Minibar, menu en kamerinformatie



 elefoon en toetsenblok,
T
afstandsbediening en wekker



Televisie



Veiligheidsslot en kijkgaatje



Contactpunten op vuilnisbakken



 andvat van strijkijzer, kleerhangers en
H
bagagerek



Kraan en wc-trekker/-knoppen

KEUKEN EN PERSONEELSRUIMTE


Deurkrukken en duwplaten



 andvatten van keukentoesteldeurtjes en
H
bedieningsknoppen



Hendels van dispensers (dranken, enz.)



IJsscheppen



Handvatten van inloop- en andere koelkasten



 lastic gordijnen van inloopkoelkasten en
P
-vriezers



Handvatten van vriezers



Driedelige gootsteen en dweilbak



Hendels bij wastafels voor handenwassen

LOBBYGEBIED EN EETRUIMTE





Deurkrukken, duwplaten, drempels en
trapleuningen

 uwknoppen van zeepdispensers bij wastafels
D
voor handenwassen





Telefoon en toetsenblok

 endels van handdoekdispensers bij wastafels
H
voor handenwassen

Tafels en stoelen



Contactpunten op vuilnisbakken



Schoonmaakbenodigdheden



Koffie- en drankstations



Verkoopautomaten en ijsblokjesmachines



Emmers



Toetsenblok en handset van telefoon



Openbare informatiekiosk



Computer van manager



Contactpunten op vuilnisbakken





Kinderstoelen

