Goed en veilig werken binnen de 1,5 meter maatschappij
Medewerkersinformatie
Op deze poster vind je informatie over de nieuwe regels in de 1,5 meter maatschappij. Deze zorgen dat je veilig
kunt werken. Op locaties waar sprake is van (corona)besmettingen volgt altijd een aparte instructie van de
leidinggevende. Voor locaties waar Gom Zorg schoonmaakt, gelden aparte protocollen.

Themakaart

Themaweken
Periodieke werkzaamheden

Dagelijkse werkzaamheden | Sanitair
8x per jaar: Sanitaire ruimten
Materiaalwagen gereed maken.
Doeken klamvochtig maken.

Toiletpotten en urinoirs
doorspoelen.

Sanitaire benodigdheden bijvullen.

Toiletpotten en urinoirs binnenzijde
inzetten met sanitairreiniger.

Pedaalemmer/afvalbak legen, nieuwe zak
erin, bovenzijde klamvochtig reinigen.

Thema 1

Thema 2

Thema 3

Thema 4

Uitvoeren in week:
1, 7, 14, 20, 27,
33, 40, 46

Uitvoeren in week:
2, 8, 15, 21, 28,
34, 41, 47

Uitvoeren in week:
3, 9, 16, 22, 29,
35, 42, 48

Uitvoeren in week:
4, 10, 17, 23, 30,
36, 43, 49

Uitvoeren in week:
5, 11, 18, 24, 31,
37, 44, 50

Uitvoeren in week:
6, 12, 19, 25, 32,
38, 45, 51

Tegelwanden geheel
reinigen.

Sanitair geheel reinigen
en aanslag verwijderen.
Papierbakken en
pedaalemmers
binnen- en buitenzijde
nat reinigen.

Overig interieur geheel
reinigen.

Vloeren schrobben.

Ventilatieroosters
en lampen
stofvrij maken.
Deuren vingertasten verwijderen.

Spiegels vlek verwijderen.
Lichtschakelaars vlekvrij maken.

Automaten buitenzijde stof- en
vlekvrij maken.

Toiletpotten, urinoirs en toiletbrillen
volledig reinigen.

Vloeren moppen.

Rond gekeken, niets vergeten?
Licht uit.

Wastafels, kranen en aangrenzend
oppervlak geheel reinigen.

Deuren geheel
reinigen.

Tegelwanden spatzones reinigen.
Schaamschotten reinigen.

Thema 5

Thema 6

Jouw leidinggevende bespreekt met
de klant of er extra schoonmaak
moet plaatsvinden van de
handcontactpunten.

2x per week werkzaamheden | Kantoor-, verkeers- en overige ruimten

1

Vervoer naar
de locatie

• Reis bij voorkeur alleen.
• Reis je met openbaar vervoer, dan
gelden de 1,5 meter regels van de
vervoersmaatschappij.
• Reis je met meerdere mensen in een
auto of een bus volg dan het OSB
vervoersprotocol. (Je leidinggevende
kan je dit geven)

• Eventuele sleutels worden van te voren
klaargelegd. Als er een aparte
sleutelregistratie is, dan informeert je
leidinggevende je hierover.
• Je leidinggevende informeert je over
mogelijke veranderingen die zijn
gemaakt. Zo kunnen de
schoonmaakwerkzaamheden zijn
aangepast.

3
2

Wat te doen als je op
de locatie binnenkomt

• De opkomstruimte kan alleen gebruikt
worden als deze groot genoeg is om
1,5 meter afstand te houden. Je
leidinggevende informeert je hierover.
• Let op dat je de 1,5 meter afstand houdt
als je materialen zoals microvezeldoeken
komt ophalen of brengen.

• Zorg dat kleine ruimten waar
je aan het werk bent op dat
moment even niet
toegankelijk zijn voor
anderen. Sanitaire ruimten
blokkeren door het
gevarenbord te gebruiken.
• Op locaties waar we overdag
werken, draag je het gele
hesje met de 1,5 meter
afstand vermelding.
• In sanitaire ruimten zijn handschoenen
verplicht. In de overige ruimten hoeft dat
niet als je regelmatig je handen wast. Als
je toch graag wilt werken met
handschoenen dan zijn deze
beschikbaar.

4

Basisregels

Aandachtspunten als
jouw locatie een aantal
weken gesloten is geweest

• Houd je aan de 1,5 meter gedragsregels
en voorgeschreven looproutes van de
opdrachtgever.
• Zorg dat je veilig kunt werken met
voldoende afstand tot andere mensen.

•	Vervang de stofzuigerzak
(ook als deze nog niet vol is).
• Laat de waterkraan in de werkkast
minimaal 1 minuut doorlopen zonder
te spetteren.

• Maak de
zeeppompjes
extra schoon.
• Voorkeur voor
droge en
gewassen
microvezeldoeken.
Anders vooraf goed uitspoelen.
• Maak de machines goed schoon. Let
daarbij op de watertank, de
zuigrubbers en de borstel.
Is de accu goed opgeladen?
• Sproeiflacons legen; sproeikop goed
doorspuiten en opnieuw vullen.

5

Aandachtspunten
voor de dagelijkse
schoonmaak

• Schoonmaken met microvezeldoeken is
toereikend. Let wel dat ze dagelijks
gewassen worden op minimaal 60°C en
dat je tijdens het werk regelmatig een
schoon vlak pakt van de doek.
• Desinfecteren is niet nodig als we op de
juiste manier de microvezeldoeken
gebruiken. Als er in specifieke gevallen
toch gedesinfecteerd moet worden, dan
hoor je dat van je leidinggevende.

Materiaalwagen gereed maken.
Doeken klamvochtig maken.

Eerst nadenken en alleen dat
schoonmaken wat nodig is.

Afval-/prullenbak legen en indien
nodig plastic zak vervangen.

(Kast) deuren vingertasten
verwijderen.

Doek te droog? Bevochtigen met
water uit de sproeiflacon.

Bureau/tafel/laag meubilair bovenzijde
vlek- en vingertasten verwijderen.

Stoelzitting losse verstoringen
verwijderen.

Tapijt tippend zuigen. Eventueel
verstoringen oprapen.

Harde vloeren stof- en vlekvrij
maken.

Rond gekeken, niets vergeten?
Alles op z’n plaats? Lichten uit.

Themadagen: Wekelijkse werkzaamheden

4x per jaar: Kantoor-, verkeers- en overige ruimten
Thema 1

Thema 2

Thema 3

Thema 4

Thema 5

Thema 6

Uitvoeren in week:
1-2 / 14-15 / 27-28 /
40-41

Uitvoeren in week:
3-4 / 16-17
29-30 / 42-43

Uitvoeren in week:
5-6 / 18-19
31-32 / 44-45

Uitvoeren in week:
7-8 / 20-21
33-34 / 46-47

Uitvoeren in week:
9-10 / 22-23
35-36 / 48-49

Uitvoeren in week:
11-12 / 24-25
37-38 / 50-51

Kasten buitenzijde
geheel reinigen.

Deuren geheel
reinigen.

Hoge randen
en richels
stofvrij maken.

Prullenbakken
buiten- en
binnenzijde
geheel reinigen.

Verwarmingen
geheel reinigen.
Vensterbanken
bovenzijde reinigen.

Meubilair
geheel reinigen.
Stoffen bekleding
alleen stofzuigen.

Even week

Dag 1

Bovenzijde verwarming, lage randen/
richels stof- en vlekvrij maken.

Indien nodig toiletpotten en urinoirs
ontkalken.

Vensterbanken en bovenzijde
radiatoren stof- en vlekvrij maken.

Lage randen en richels stof- en
vlekvrij maken.

Tegelwanden tot reikhoogte vlekvrij
maken.

Borstelhouder reinigen.

Telefoons en bovenzijde/randen van
bureaus en tafels stof- en vlekvrij maken.

Voorzijde/randen meubilair stofen vlekvrij maken.

Tapijt stofzuigen.

Harde vloeren moppen.

Wanden en plafonds rag verwijderen.

Buitenzijde prullenbakken stof- en
vlekvrij maken.

Prullenbakken plastic zak verwisselen.

Entreedeuren wassen en zemen.

Even week

Dag 2
Oneven week

Dag 1
Oneven week

Dag 2

Materiaalwagen en werkkast opruimen.
Sproeiflacons legen en spoelen.

• Hanteer de werkvolgorde van de
themakaart/instructiekaart.
• Werk volgens de basisregels van
schoonmaken:
-W
 erk in het sanitair van schoon naar
vuil.
-L
 aat in het interieur droog wat droog
kan blijven, tenzij het de
handcontactpunten betreft.
- Werk van hoog naar laag.
• Na afloop van de werkzaamheden altijd
de gebruikte schoonmaakmaterialen
goed schoonmaken. Tijdens de
werkzaamheden geen
materialen uitlenen aan collega’s, zoals
bijvoorbeeld een stofzuiger.

• Stem met je leidinggevende, of als je
alleen werkt rechtstreeks met de
opdrachtgever, af of en hoe we moeten
laten weten dat een werkplek is
schoongemaakt. Als er geen specifieke
afspraken zijn, dan kun je bijvoorbeeld
de computermuis over het scherm
hangen.
Heb je nog vragen? Vraag het je
leidinggevende.

Handcontactpunten zijn oppervlakken
die vaak met handen door verschillende
mensen worden aangeraakt, zoals:
• deurklinken, ook van de buitendeuren
• leuningen/-trap
• licht- en liftschakelaars
• stoelen; rug, leuning en onderzijde zitting
• tafeloppervwwlakken
• balies
• telefoons
• toetsenborden
• computermuizen
• koffiezetapparaten
• keukenapparatuur
• deuren van keukenkastjes
• kranen
• TV en afstandsbediening
• radioapparatuur
• deksel afvalbak
• sanitair (rode microvezeldoek):
- wc bril
- doorspoelinstallatie
- zeepdispenser
- leuning/steun
- kraan/douchekraan
- deurklink
• Denk ook aan het verwijderen van
kranten en magazines van leestafels
en in gezamenlijk gebruikte ruimten.
Samengevat: alles waar je met de
vingers en handen aanzit.

En vergeet niet:
Houd 1,5 meter
afstand

Schud geen handen

Was regelmatig je
handen; niet alleen
na afloop van de
werkzaamheden.

Hoest en nies in de
binnenkant van
je elleboog.

Gebruik papieren zakdoekjes bij het snuiten
van de neus en gooi
deze gelijk weg. Was
daarna je handen.

