
 

 

Instructiefiche : Schoonmaak 

De gebruiker moet Daoust informeren als hij/zij of een lid van het gezin ziek is of vermoedelijk besmet is zodat 

Daoust gepaste maatregelen kan ondernemen. Huishoudhulpen poetsen logischerwijs dus enkel in huizen waar 

er geen besmetting werd vastgesteld. Het is natuurlijk noodzakelijk om voorzichtig te blijven en het is 

aangeraden om enkele richtlijnen te volgen om de veiligheid te garanderen.  

Ter herinnering: Het virus verspreidt zich door projectie van kleine druppels bij het hoesten of niezen. Besmet 

geraak je dus wanneer je deze druppels inademt of wanneer je met je handen een besmet oppervlak aanraakt 

en nadien hiermee je gezicht aanraakt (mond, neus of ogen).  

Sociale afstand houden, je handen regelmatig wassen en je gezicht niet aanraken zijn de basis richtlijnen om 

te respecteren, ook bij klanten thuis.  

Hieronder vindt u enkele instructies om uw opdracht uit te voeren onder optimale omstandigheden.  

Individuele beschermingsmiddellen 

- Een mondmasker dient gedragen te worden wanneer de sociale afstande tussen 2 personen niet 

gegarandeerd kan worden.  

- Alcoholgel kan worden gebruikt wanneer u geen toegang heeft tot water en zeep.  

Vóór de start van de taken 

- U dient uw handen te wassen met water en zeep of eventueel met alcoholgel voordat u de woning 

van de klant betreedt.  

- Vraag aan de klant of hij/zij (of een gezinslid) ziek is of  symtomen heeft.  

- Vraag aan de klant en de gezinsleden om zich in een andere ruimte te installeren dan de ruimtes die u 

moet schoonmaken. 

In geval van problemen, neem contact op met uw Jobcenter.  

- Vraag aan de klant om de binnendeuren zoveel mogelijk open te zetten.  

- Vraag aan de klant als u uw handen kan wassen met water en zeep en of papieren handdoeken of een 

vers gewassen stoffen handdoek beschikbaar is. 

- Vraag aan de klant of er specifieke taken uitgevoerd moeten worden.  

Schoonmaakproducten 

- Vraag na welke producten u mag gebruiken; als er specifieke producten gebruikt dienen te worden, 

vraag na op welke oppervlakken deze niet gebruikt mogen worden (bijv. metaal, natuursteen, 

hout,...). 

- Het gebruik van de gewoonlijke producten en detergenten is voldoende voor de schoonmaak.  

- Alcoholgel is niet geschikt voor het schoonmaken van materialen en mag hiervoor niet gebruikt 

worden.  

- Het gebruik van desinfecterende producten is niet noodzakelijk voor een plek die niet besmet is.  

- Mengen van producten: AANDACHT  

o Maak geen gebruik van desinfecterende producten die u niet kent, voor uw eigen veiligheid 

en ter bescherming van materialen van objecten.  

 Maak zelf geen mengsels; vraag aan de klant de inhoud van het product; indien u twijfelt, 

gebruik de producten niet of neem contact op met het Departement Safety van Daoust.  

 Een mengsel van water en een beetje bleekwater (Javel of Natriumhypochloriet) kan dienen 

als desinfecterend middel en mag uitzonderlijk gebruikt worden in «tijden van Corona ». Een 

ander mengsel mag niet gebruikt worden!  

 

 



 

 
o Vraag aan de klant om het mengsel te maken zodat zij de gewenste verhoudingen bepalen.  

 Gebruik tussen de 20ml à 35ml bleekmiddel per liter koud water. (1 

koffielepel = circa 4ml) 

 Een contacttijd van 1 minuut is voldoende om het virus te doden. 

 Aandacht: Javel (of Natriumhypochloriet)  reinigt het oppervlak niet! 

 Hoge concentraties zijn uiterst gevaarlijk, aan de verdunningen die worden 

gebruikt zijn weinig risico's verbonden. 

 Vraag aan de klant op welke materialen je dit mag gebruiken.  

 Let op voor vlekken veroorzaakt door Javel.  

- Draag huishoudhandschoenen zoals gewoonlijk bij het gebruik van producten: bekijk de 

instructiefiche over handschoenen om het gebruik van wegwerpbare handschoenen correct toe te 

passen.   

- In het geval van herbruikbare handschoenen, was de handschoenen na het gebruik met water en zeep 

en laat ze drogen. WAS ERNA UW HANDEN   

- AANDACHT: het dragen van handschoenen is geen bescherming tegen het corona-virus: het is 

hetzelfde als werken met blote handen, vermijdt contact met het gezicht. 

Start van de taken 

- Was uw handen 

- Gebruik de handschoenen die u doorgaans gebruikt.  

Gebruik geen handschoenen voor het bereiden van maaltijden en het strijken.  

- Reinig het schoonmaakmateriaal dat u gebruikt zoals stofzuiger, borstel, aftrekker, emmer, ... 

- Reinig de contactpunten in het huis (deurklinken, handgrepen, afstandsbediening, spoelknop van het 

toilet, WC-borstel, toiletrol houder, bediening verwarming en airco, ...).  

o Spoel het toilet enkel door met een gesloten deksel 

- Start met het uitvoeren van de gewoonlijke taken (schoonmaken, strijken, bereiden van maaltijden, 

...).  

 

 Was uw handen regelmatig. 

Einde van de taken  

- Reinig eventueel de herbruikbare huishoudhandschoenen terwijl u deze nog aan hebt met water en 

zeep.  

- Reinig het gebruikte schoonmaak materiaal met water en zeep en berg deze op 

- Doe de handschoenen uit en laat ze drogen 

- Als u gebruik heeft gemaakt van wergwerpbare handschoenen, gooi ze meteen in een gesloten 

vuilnisbak of gesloten zak.  

- Was uw handen 

 

 

 

 


