Chemisch desinfecteren van hand- en contactvlakken
met chloor of gebruiksklare alcohol in ruimten of
objecten waar het gebruik van mond/neusmasker
de richtlijn is.
Desinfecteren is het doden, inactiveren of verwijderen van ziekteverwekkende micro-organismen zoals
bacteriën en virussen. De micro-organismen worden teruggebracht naar een aanvaardbaar niveau.
Belangrijk
✓ Pas alleen desinfectie toe als dit je nadrukkelijk is
opgedragen door je leidinggevende.
✓ Gebruik alleen wettelijk toegestane middelen die je van
Gom hebt ontvangen.
✓ Lees altijd eerst goed de gebruiksaanwijzing en houd je
hier strikt aan.
✓ Meng nooit desinfectiemiddelen.
✓ Desinfectie met chloor is niet aan te bevelen als er tapijt
aanwezig is.
✓ Een chlooroplossing zoals hieronder beschreven, mag
nooit gebruikt/verneveld worden met een sproeiflacon.
✓ Voor desinfectie met chloor of alcohol dient altijd eerst
huishoudelijk gereinigd te worden.

Instructies
✓ Was of desinfecteer de handen
✓ Vul emmer koud water
✓ Trek waterdicht halterschort aan
✓ Zet mond/neusmasker op
✓ Zet spatbril op
✓ Trek handschoenen aan

Desinfectie met chloor na reiniging
Benodigdheden
✓ Emmer koud water
✓ Chloortabletten
✓ Handschoenen
✓ Spatbril
✓ Halterschort
✓ Mond/neusmasker
✓ Disposable doeken
✓ Afvalzakken

✓ Voeg juiste hoeveelheid tabletten toe, wacht tot deze zijn
Kijk op etiket voor toepassing: zijn dit
chloortabletten met 1,0 gram werkzaam chloor
of 1,5 gram?
Mengschema bij een virus: 1000ppm
1,0 gram: 1 tablet in 1 liter koud water
1,5 gram; 2 tabletten in 3 liter koud water
Mengschema bij een bacterie: 250ppm
1,0 gram: 1 tablet in 4 liter koud water
1,5 gram: 1 tablet in 6 liter koud water

✓
✓
✓
✓

Voor medewerkers van Gom Zorg kunnen andere
richtlijnen gelden. Volg altijd het protocol!

✓
✓

opgelost.
- Stop de disposable doeken in de emmer water en
chloor en “roer” goed door zodat de hoeveelheid
chloor goed verdeeld is.
- Of Bevochtig 1 disposable doek in het water en “roer”
tevens door.
Haal 1 doek uit het water en knijp deze licht uit, maar
zorg dat de doek niet druipt.
Vouw de doek zodat deze goed in de hand past.
Desinfecteer alleen die onderdelen waarvoor je opdracht
hebt gehad van je leidinggevende.
Pak voor elke onderdeel een schone doek en stop de
vuile doek in de afvalzak.
Alle onderdelen dienen 5 minuten nat te blijven na
desinfectie.
Stop een vuile doek nooit terug in de emmer!
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Na afloop van de werkzaamheden
✓ Voer je het water af in de gootsteen, en spoel de
emmer na.
✓ Knoop je de afvalzak met vuile doeken dicht en voer
deze af zoals je gewend bent.
✓ Trek je de handschoenen uit en was of desinfecteer de
handen

Desinfectie met gebruiksklare alcohol
na reiniging
Benodigdheden
✓ Handschoenen
✓ Spatbril (zie gebruiksaanwijzing)
✓ Halterschort (zie gebruiksaanwijzing)
✓ Mond/neusmasker
✓ Disposable doeken
✓ Afvalzakken

✓ Zet de spatbril af en spoel deze schoon onder de kraan.
✓ Trek je het halterschort uit op de volgende wijze:

Instructie
✓ Check de gebruiksaanwijzing en volg deze strikt op.
✓ Trek PBM aan conform het advies op de
gebruiksaanwijzing.
✓ Desinfecteer alleen die onderdelen waarvoor je opdracht
hebt gehad van je leidinggevende.
✓ Pak voor elk onderdeel een schone doek en stop de vuile
doek in de afvalzak.
✓ Vouw de doek zodat deze goed in de hand past.
✓ Breng de alcohol aan op de doek, en nooit op de
onderdelen (zie hiervoor gebruiksaanwijzing), en start de
desinfectie.
✓ Op de gebruiksaanwijzing staat of en hoelang
onderdelen “nat” moeten blijven na desinfectie.

Nekband over hoofd naar voren, lussen van rug
losknopen en maak een pakketje van het schort waarbij
je alleen de schone kant van het schort aanraakt.
✓ Voer het schort af in de afvalbak.
✓ Zet mond/neusmasker af
✓ Was of desinfecteer je handen.

Na afloop van de werkzaamheden
✓ Knoop je de afvalzak met vuile doeken dicht en voer
deze af zoals je gewend bent.
✓ Trek je de aanwezige pbm uit, en wast of desinfecteert je
handen in de volgorde zoals hierboven genoemd.

