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Werkwijze bij (vermoeden van) corona  
Het correct uitvoeren van reiniging en eventuele desinfectie en het hanteren van een eenduidige werkwijze bij een 
(vermoeden van) corona, voorkomt verdere besmetting en beschermt de medewerkers en de omgeving.

Wat te doen bij een (mogelijke) 
coronabesmetting in uw pand

Stel ons als schoonmaakbedrijf op de hoogte van de 
(mogelijke) besmetting. Dit kunt u doen via uw object-
leidster of het algemene kantoornummer (0118-461892)
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Sluit wanneer mogelijk de besmette ruimte 24 uur af, 
ventileer indien mogelijk de ruimte en markeer de deur 
door middel van bijvoorbeeld een flyer. Wanneer de 
(mogelijk) besmette werkplek zich in een kantoortuin 
bevindt; zet deze plek dan 2 meter rondom af met lint.
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Meld de (mogelijke) besmetting bij de GGD van de 
woon- of verblijfplaats van deze persoon.3
Wanneer de ruimte na minimaal 24 uur gereinigd wordt, 
is het voldoende om de ruimte met een neutraal reini-
gingsmiddel te reinigen en de contactpunten te desin-
fecteren. De schoonmaakmedewerker gebruikt naast 
handschoenen geen aanvullende PBM’s. De ruimte 
wordt gereinigd volgens Schoonmaakprotocol B, op-
gesteld door de branchevereniging. Deze schoonmaak 
kunt u in overleg met ons inplannen. Er wordt hiervoor 
een medewerker ingezet die is geïnstrueerd volgens het 
te volgen protocol. 
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Wanneer de ruimte binnen 24 uur na de constatering 
van de (vermoedelijke) besmetting dient te worden 
gereinigd, wordt er gewerkt volgens Schoonmaak-
protocol C, opgesteld door de branchevereniging. Bij 
deze schoonmaak wordt er gebruik gemaakt van de 
zogenaamde Eerste Hulp Bij Infectiebeperking (EHBI) 
kit, waarin ook de benodigde PBM’s zijn opgenomen. 
Neem voor de schoonmaak en desinfectie van de ruim-
te direct contact met ons op. (NB. Op dit moment is er 
een tekort aan mondkapjes, wanneer u als klant hierin 
niet kan voorzien, kunnen wij de schoonmaak pas na 24 
uur uitvoeren)

5

Wat kunt u doen om mogelijke
 besmetting met het coronavirus

 te beperken
Volg de richtlijnen van het RIVM.

Was de handen regelmatig met water en zeep
en gebruik wegwerphanddoekjes.

Hoest en nies aan de
 binnenkant van de elleboog.

Gebruik papieren zakdoekjes.

Schud geen handen.

Vermijd grote groepen > maximaal 3 
personen en houdt 1,5 m afstand.

Wat kunnen wij verder 
voor u betekenen?

Het virus verspreidt zich middels hoesten of niezen: kleine 
druppels met het virus worden ingeademd of bereiken via 
de handen de slijmvliezen van neus, mond en/of ogen. Ook 
kunnen de relatief zware virusdruppels neerslaan op opper-
vlakken, waar ze een onbekende tijd kunnen overleven. Het 
intensiveren van de schoonmaak van voornamelijk de con-
tactpunten kan daarom bijdragen aan het verkleinen van 
de kans op besmetting. 

Heeft u behoefte aan een extra schoonmaakronde? Neem 
gerust contact met ons op.

Tot slot; het juist toepassen van handhygiëne en het houden 
van afstand zijn de belangrijkste maatregelen om (te) snelle 
verspreiding van het virus te voorkomen. Wij kunnen u voor-
zien van handzeep of disposables voor het snel reinigen van 
contactpunten. 

Voor verdere vragen of opmerkingen kunt u altijd contact 
met ons opnemen.
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