VEILIG AAN HET WERK
TIJDENS CORONA
www.poetspaleis.be

MAATREGELEN VOOR ONZE/HUISHOUDHULP

VEILIGHEID
Wegwerphandschoenen

Handzeep

Poets eerst belangrijke aanraakpunten +
sanitair. Gebruik nadien nieuwe handschoenen.

Bij het verlaten van de woning

OP WEG NAAR OF VAN JE WERK
Binnen, buiten, te voet, met de fiets
of bromfiets

Met de wagen

Met de tram, bus of/trein

Hou voldoende afstand -> Minstens 1,5 m
(Ook buiten)

Rij alleen, neem niemand mee
Hou voldoende afstand (minstens 1,5 meter)
Stap achteraan op en laat zitplaats tussen
Koop je vervoersbewijs vooraf

WAS JE HANDEN GOED MET ZEEP BIJ VERTREK EN AANKOMST
RAAK JE GEZICHT NIET AAN MET JE HANDEN
VOLG STEEDS STRIKT ONZE STRENGE HYGIENISCHE MAATREGELEN

BIJ JE KLANT
VERLUCHT HET HUIS - ALLE VERDIEPINGEN
Poets eerst extra goed de belangrijkste
aanraakpunten

Deurklinken, leuningen, lichtschakelaars,
telefoon, afstandsbediening, aanrecht, het
sanitair

IS JE KLANT THUIS: VOLG DE MAATREGELEN
Vraag de klant zich in een andere ruimte of
buitenshuis te begeven

Vermijd contact met kinderen, laat ze buiten
spelen

We geven geen handen of kussen. Vermijd
steeds lichamelijk contact.

Hou voldoende afstand -> Minstens 1,5 m
(Ook buiten)

MAATREGELEN
Nies en hoest in papieren zakdoekjes
Gooi je papieren zakdoekjes steeds in een
afgesloten vuilbak

Zorg voor een goede verluchting, werk met
open ramen en deuren

Was regelmatig je handen met zeep:
minstens 20 seconden

Als je bij je klant aankomt
Na het toiletgebruik
Na het leegmaken van de vuilbakken
Voor en na het eten
Als je naar huis gaat
Na het niezen en hoesten

Droog je handen met

Gebruik van je wegwerphandschoenen

Papieren doekjes
Keukenrol
Een schone handdoek, die jij enkel gebruikt en
na het werk in de was gooit
Hou je handschoenen aan als je je handen
wast
Gebruik om het sanitair te poetsen nieuwe
wegwerphandschoenen. Poets dus eerst het
sanitair
Neem nieuwe wegwerphandschoenen om de
rest van het huis te poetsen
Gooi je handschoenen steeds in een afgesloten vuilbak
Nieuwe klant = nieuwe wegwerphandschoenen

RAAK JE GEZICHT NIET AAN, OOK NIET ALS JE HANDSCHOENEN DRAAGT
WAS JE HANDEN GOED MET ZEEP VOOR JE VERTREKT
RAAK JE GEZICHT NIET AAN MET JE HANDEN

Contacteer je kantoor bij twijfel over je veiligheid of als je de
regels niet kan volgen. Ook als de klant de maatregelen niet respecteert

