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Wijziging
Nieuw document

Werkwijze en middelen
Schoonmaken op de dagbesteding
Waar cliënten/assistent medewerkers een dag hebben gewerkt op de dagbesteding, dient deze ruimte
schoongemaakt te worden, raadpleeg hiervoor de aftekenlijst schoonmaak(dagbesteding). Houdt tijdens het
schoonmaken rekening met de volgende richtlijnen:
•
•
•
•
•

•
•

Informeer de (interne en/of externe) schoonmaakdienst. Maak duidelijke afspraken over wie wat
schoonmaakt.
Gebruik bij voorkeur wegwerp schoonmaakmateriaal. Of was materiaal op minimaal 60 graden.
Is schoonmaakmateriaal gebruikt in de een ruimte waar de (vermoedelijk) besmette cliënt was? Gebruik
deze middelen dan niet in andere ruimten.
Indien 'Clean 'n Easy' niet voorradig is gebruik dan een chloortabletoplossing van 2 tabletten op 3 liter
water. Het oppervlak dient dan eerst schoongemaakt te worden, dan desinfecteren met de
chloortabletoplossing, 5 minuten laten inwerken en dan weer af nemen met schoon water.
Als dweilmiddel is deze chloortabletoplossing geschikt voor op de harde vloeren. Ook dan na 5 minuten
nadweilen/moppen met schoon water dit om verkleuring te voorkomen. Dweilen met een
chloortabletoplossing is alleen nodig als een cliënt lichaamsvloeistoffen op een groot oppervlak heeft
achtergelaten waardoor plaatselijk ontsmetten niet mogelijk is.
Gebruik schoonmaakmiddelen niet meer in een andere ruimte, was schoonmaakdoeken op 60 graden.
Bij gebruik van herbruikbaar schoonmaakmateriaal zoals emmers: reinig deze met een desinfectie
middel en laat de materialen drogen.

Schoonmaakschema
Overzicht periodike schoonmaak en eindreiniging en - desinfectie

dagelijks

wekelijks

periodiek

Onderdelen

Opmerkingen

Afvalbakken
Afvalzakken

●

Deurklinken en
handcontactvlakken
Dispensers met
handdesinfecterend middel

●

●

Deuren

Eindreiniging
en
desinfectie
●

●

●

●

●
●

Dispenser schoonmaken als
voorraadfles wordt
vervangen. Nooit bijvullen!
Gehele voorraadfles
vervangen als de oude leeg
is.

●

Opmerkingen

Gordijnen

Handcontactpunten
(deurklinken, handgrepen,
lichtknopjes, afstandsbediening
en al het andere wat vaak wordt
aangeraakt)
Lamellen/jaloezieën

●

●

●

Hanglampen
Staande lampen

●

2 keer per jaar

●

4 keer per jaar nat
schoonmaken
Schakelaar dagelijks

●

4 keer per jaar stofzuigen

●

Luchtroosters
Meubilair (tafels, stoelen,
kasten, vensterbanken)
Plafond

2 keer per jaar wassen (op
40 °C of volgens
wasvoorschrift)

●

●
●

Bij zichtbaar vuil en stof

Radiatoren

●

4 keer per jaar stofzuigen

Ramen, spiegels, glazen wanden

●

4 keer per jaar

Richels, plinten en moeilijk
bereikbare hoeken
Ventilatie(roosters of -ventielen)

●

●

Vloeren (tapijt)

●

●

Wanden
Wastafel

●

4 keer per jaar
roosters/ventielen
schoonmaken en
mechanische ventilatie
controleren; eventuele
filters elk half jaar
schoonmaken of vervangen;
minimaal 1 keer per 5 jaar
onderhoud aan de kanalen
uitvoeren
Dagelijks stofwissen. 2 keer
per week dweilen
Dagelijks stofzuigen. 2 keer
per jaar grondig reinigen
Bij zichtbaar vuil en stof

●

●

●

Zeepdispensers

●

Douchekraan en -kop

●

●

Douchewand

●

●

Tegels toiletruimte

●
●

●

Vloeren (hard)

●

Dispenser schoonmaken als
voorraadfles wordt
vervangen. Nooit bijvullen!
Gehele voorraadfles
vervangen als de oude leeg
is
Dagelijks schoonmaken en
wekelijks ontkalken
Dagelijks schoonmaken en
wekelijks kalkzeep
verwijderen

●

Toiletten

●

●

Wastafels

●

●

●

●
●

●
Dagelijks schoonmaken en
wekelijks ontkalken
Dagelijks schoonmaken en
wekelijks ontkalken

●
●

