Hygiëne rondom coronavirus
Met de uitbraak van het coronavirus is het van belang een goede persoonlijke en omgevingshygiëne te hebben om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Een goede hygiëne behelst zowel reinigen als desinfecteren wanneer nodig. Anders gezegd: zonder goede reiniging, heeft
desinfectie geen zin.
Tien stappen voor reiniging en desinfectie van oppervlakken
Stap 1

Stap 6

Identificeer de oppervlakken
waarbij van regelmatig handcontact
sprake is.

Spoel met schoon water of neem de
gereinigde oppervlakken af. Zorg dat
deze droog zijn na reiniging.

Stap 2

Stap 7

Kies reinigingsmiddel op basis van soort
vervuiling en materiaalcompatibiliteit.

Lees en volg het etiket van het
desinfectiemiddel.

Stap 3

Stap 8

Kies een geschikt en toegelaten
desinfectiemiddel. Gebruik hierbij
desinfectiemiddelen met een
virusclaim, deze zijn allemaal geschikt
tegen het coronavirus.

Breng het desinfectiemiddel aan. Indien
het desinfectiemiddel verdund moet
worden, doe dit volgens de gebruiksaanwijzing op het etiket.

Aandachtspunten
• Reinig altijd voor desinfectie!
• Verwijder zichtbaar (grof) vuil van het te
reinigen oppervlak.
• Geef prioriteit aan handcontactoppervlakken zoals deurklinken, lichtknoppen,
kranen, relingen en bedieningspanelen
van (mobiele) apparaten.
• Zorg indien nodig voor de juiste
verdunning. Lees het etiket!
• Zorg voor voldoende inwerktijd van het
desinfectiemiddel. Lees het etiket!
• Let op: handdesinfectiemiddelen kunnen
niet zonder meer voor oppervlakken
gebruikt worden. Lees en volg het etiket!
• Zorg dat het te desinfecteren
oppervlak gereinigd is voordat het
desinfectiemiddel wordt toegepast.
• Gebruik uitsluitend desinfectiemiddelen
die toegelaten zijn met een virusclaim,
deze zijn allemaal geschikt tegen het
coronavirus. Lees en volg het etiket!

• Desinfectiemiddelen op basis van
alcohol zijn doorgaans niet geschikt voor
grote oppervakken. Overweeg daarom
desinfectiemiddelen op basis van andere
werkzame stoffen zoals natriumhypochloriet, natriumdichloorisocyanuraat,
quaternaire ammoniumverbindingen en
waterstofperoxide. Raadpleeg uw leverancier of het te behandelen oppervlak
bestand is tegen het middel of test eerst
op een onopvallend gedeelte.
• Kijk op www.ctgb.nl voor een overzicht
van beschikbare desinfectiemiddelen
voor oppervlakken.
• Gebruik bij voorkeur schoonmaakmaterialen voor eenmalig gebruik.
• Was herbruikbare schoonmaakmaterialen
op het juiste wasprogramma met minimaal 60 graden en draai de was volledig met de juiste dosering en geschikt
wasmiddel.

Vuil
Stap 4

Stap 9

Verwijder zichtbaar (grof) vuil van het te
reinigen oppervlak. Breng het
reinigingsmiddel aan. Indien het
reinigingsmiddel verdund moet worden,
doe dit volgens de gebruiksaanwijzing.

Laat het desinfectiemiddel inwerken
volgens de gebruiksaanwijzing op
het etiket.

Stap 5

Stap 10

Reinig de geïdentificeerde
oppervlakken.

Zorg dat de gedesinfecteerde oppervlakken droog zijn na desinfectie. Spoel of
neem de gedesinfecteerde oppervlakken
af als dit vermeld wordt op het etiket.

Zichtbaar (99%)
Organisch

Vet

Voor meer informatie over reinigen en desinfecteren, zie ook https://www.nvz.nl/over-de-nvz/downloads/uitgaven/

Eiwit

Onzichtbaar (1%)
Anorganisch

Zetmeel

Alkalisch product
pH >11

Mineralen
Kalk
Roest

Zuur product
pH < 3

Microbiële
verontreiniging
Bacteriën
Schimmels
Gisten
Virussen
Desinfectie

Tips
Voor het verstandig gebruik van
desinfectiemiddelen

• Maak regelmatig schoon.
• I dentificeer de plaats en oorzaak
van de microbiële verontreiniging.
•K
 ies het juiste middel en de juiste
methode om te desinfecteren.
•L
 ees altijd het etiket en houd u
aan de gebruiksinstructies.

Voor meer informatie:
Zie ook de NVZ-uitgave ‘Verstandig gebruik van desinfectiemiddelen’
voor uitgebreide informatie over het gebruik van desinfectiemiddelen.
Scan de QR-code.

Wel en niet doen
Opslag/Materiaal

Tijdens gebruik

Doen
• Sla desinfectiemiddelen en
schoonmaakmaterialen veilig op.
• Houd u aan de opslagregels voor
desinfectiemiddelen.
• Gebruik, indien van toepassing,
schoonmaakmateriaal met
kleurcodering.
• Maak schoonmaakmateriaal goed
schoon en bewaar het zodanig dat
kruisbesmetting wordt voorkomen.

Doen
• Gebruik het product conform
het wettelijk voorgeschreven
gebruiksvoorschrift.
Deze staat op het etiket.

Niet doen
• Schenk het product niet over in een
andere verpakking. Mocht een kleinere
verpakking onverhoopt noodzakelijk zijn,
maak dan gebruik van een hiervoor
bedoelde en geëtiketteerde verpakking.
• Gebruik nooit lege voedsel- en/of
drankverpakkingen voor chemicaliën.

Voor gebruik
Doen
• Lees altijd het etiket, de gebruiksinstructies en de doseerinformatie.
• Lees de veiligheidsaanbevelingen en
volg de aanwijzingen voor het gebruik
van persoonlijke beschermingsmiddelen
op.
Niet doen
• Daar waar desinfectie wordt toegepast
horen geen dieren en levensmiddelen
aanwezig te zijn.

Niet doen
• Gebruik niet meer desinfectiemiddel
dan voorgeschreven op het etiket of in
de gebruiksinstructie.
• Meng desinfectiemiddelen nooit met
andere chemicaliën of
schoonmaakmiddelen.
• Mors het product niet.

Afvalfase
Doen
• Gebruik de volledige inhoud van de
verpakking.
• Verwijder producten die over de datum
zijn en verpakkingsmateriaal volgens de
hiervoor geldende wet- en regelgeving.
Niet doen
• Giet desinfectiemiddelen niet door
de afvoer of op de grond.

