Maart 2020

Betreft aanbevelingen en calamiteiten schoonmaak.
In de aanbevelingen treft u diverse preventieve maatregelen om het besmettingsrisico te beperken.
Deze informatie hebben onze leidinggevende ook digitaal ontvangen van ons. Leidinggevende
hebben de opdracht hier met de medewerker(sters) over te communiceren en hen daar waar nodig
te instrueren.
Wat kunt u als opdrachtgever doen:














Laat dagelijks oppervlakken die vaak met handen door verschillende mensen worden
aangeraakt extra reinigen. Voorbeelden hiervan zijn sanitair, deurklinken, trapleuningen,
licht- en liftschakelaars, kranen, balies, telefoons, koffiezetapparaten, vergaderruimten,
koelkasten, pantry’s printer/scanapparatuur, vaatwasmachine.
Verhoog de schoonmaakfrequentie voor gezamenlijk gebruikte ruimtes (ontvangstruimtes,
vergaderzalen, kantines, eetzalen, sanitaire ruimtes, liftbedieningspaneel, bellentableau.
Draag zorg voor extra schoonmaak muis en toetsenborden op alle werkplekken
Verwijder magazines, kranten, etc. uit wachtkamers en andere ruimtes
Ventileer werkplekken door bijvoorbeeld ramen open te zetten of anders door goed
onderhouden airconditioningsystemen;
Zorg dat materialen om handen af te drogen eenmalig worden gebruikt; een stuk keukenrol,
een schoon papieren handdoekje verdienen de voorkeur, warme lucht of een handdoekrol
kan ook mits men zorg draagt dat de handen goed droog zijn bij luchtdroging en de
handdoekrol vaak wordt vervangen door een schone evenals losse handdoeken.
Groeten zonder hand schudden
Werk met twee groepen de ene week groep 1 vanuit huis de volgende week de andere enz.
Gebruik met maximaal twee personen tegelijk de lift of vermijd liften geheel en stimuleer
traplopen
Voorkom drukte in het personeelsrestaurant door flexibele lunchtijden in te voeren, of houdt
rekening dat men niet tegenover elkaar zit maar om en om
Besteed aandacht aan het wassen van servies en bestek met water en zeep. Bij voorkeur op
een hoge temperatuur in de vaatwasser.

Denk aan uw eigen hygiëne veiligheid en aan die van anderen.

Maart 2020
Wat kan WEKKEBBM Schoonmaakdiensten BV voor u doen.
Indien men periodieke/calamiteitenschoonmaak werkzaamheden afroept bij onze organisatie
WEKKEBBM Schoonmaakdiensten dan reinigen wij met extra aandacht die delen welke door
meerdere personen gebruikt dan wel aangeraakt worden.

















Bureaubladen
Tafelbladen
Stoelleuningen
Telefoons/ toetsenborden/ muis
Bedieningspanelen printer/scanners
Lichtschakelaars
Deuren / deurklinken
Trapleuningen
Receptiebalie
Koffieapparaten
Koelkasten
Pantry’s
Vaatwasmachine
Liftbedieningspanelen
Bellentableaus
Sanitair totale reiniging

Het Coronavirus wordt overgedragen door hoesten en niezen. Door hoesten, niezen brengt iemand
het virus uit de neus, longen, keel naar buiten. Via kleine druppeltjes kunnen anderen deze inademen
en kunnen op deze manier worden besmet.
Let dus goed op de persoonlijke hygiëne, was uw handen goed met zeep, droog de handen af met bij
voorkeur papier. Hoest, nies in de elle boog en wrijf niet met de handen in het gezicht en-/of ogen.
Groet elkaar zonder persoonlijk contact en houdt afstand.

WEKKEBBM SCHOONMAAKDIENSTEN BV
Witteveenweg 10
4612 RA Bergen op Zoom
0164-252625 - 076-3030050 - 010-2868666
INFO@WEKKEBBM.NL

