
Veilig aan het werk: COVID-
19-toolkit voor producenten
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Als producenten staan uw bedrijf en werknemers onder een aanzienlijke druk 
tijdens de COVID-19-pandemie. Nu producenten van essentiële goederen 
reageren op de noodzaak om kritische toeleveringsketens in stand te 
houden, is de bescherming van de gezondheid van fabrieksmedewerkers nog 
nooit zo belangrijk geweest. Het steunen van werknemers en het uitoefenen 
van de juiste hygiëne op de werkplek is van het allergrootste belang om 
iedereen veilig te houden wanneer we werken aan de frontlinies.

Als wereldwijde leider op het gebied van professionele hygiëne staan wij 
klaar om u te helpen. We hebben deze toolkit met onze aanbevelingen 
ontwikkeld over hoe u de beste praktijken aan kunt nemen door een nieuwe 
focus te leggen op handhygiëne en schoonmaken binnen uw 
productiefabriek. We hopen dat u dit nuttig vindt en dat deze kennis u helpt 
om u veilig en gerustgesteld te voelen, zowel tijdens de onmiddellijke crisis 
als daarna.

Bedankt voor uw inspanning tijdens deze crisis, en we hopen dat u en uw 
collega’s veilig blijven tijdens deze uitdagende tijden. 

Met vriendelijke groet,  

Jenny Turner
Marketing Director – Manufacturing
Essity Professional Hygiene

Wij staan voor u klaar.



COVID-19
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Infectieziekten als COVID-19 verspreiden zich van 
persoon tot persoon via kleine druppeltjes die worden 
uitgestoten wanneer een geïnfecteerde persoon hoest of 
uitademt. Een persoon kan ook besmet raken wanneer hij 
of zij een oppervlak aanraakt waar druppels zijn geland en 
vervolgens hun mond, neus of ogen aanraakt.

Binnen productiefaciliteiten zijn er verschillende kansen 
om werknemers te beschermen tegen het virus dat 
COVID-19 veroorzaakt. De juiste handhygiëneprotocollen 
volgen; vaker reinigings- en desinfectieprocedures volgen 
die gericht zijn op het bestrijden van virussen; en het 
implementeren van operationele maatregelen in uw 
faciliteit zijn van het allergrootste belang tijdens de 
aanhoudende pandemie.

Nauw persoonlijk 
contact, 

zoals het aanraken of 
schudden van handen

Via de lucht 
door hoesten en 

niezen

Door een object of 
oppervlak aan te raken 
dat besmet is met het 
virus en dan uw mond, 

neus of ogen aan te raken

Hoe kan COVID-19 zich binnen uw productiefaciliteit verspreiden?



Bronnen

Handhygiëne
Nu uw productiefaciliteit tijdens de COVID-19-uitbraak 
blijft werken, is het belangrijk om meer aandacht te 
besteden aan frequent en correct handen wassen en 
handdesinfectie om uw werknemers te beschermen. U 
kunt de naleving van het reguliere handen wassen 
verbeteren middels strategisch geplaatste posters binnen 
uw productiefaciliteit. Fabrieksmedewerkers moeten hun 
handen wassen:

• Aan het begin en eind van hun diensten en pauzes
• Na een toiletbezoek
• Wanneer ze zich verplaatsen tussen zones
• Na het weggooien van afval
• Na eten of drinken
• Na het verwijderen van handschoenen
• Na het niezen, hoesten of het gebruik van een tissue

U mag tijdens de pandemie alleen 
handdesinfectieproducten gebruiken als er geen zeep en 
water beschikbaar is voor het wassen van handen. Omdat 
handen mogelijk droog worden door vaker handen te 
wassen, kunt u overwegen om lotion toe te voegen aan 
wasstations op uw hele locatie.

Zorg ervoor dat handhygiënemiddelen overal beschikbaar 
zijn voor al het fabriekspersoneel op elke geschikte 
locatie. Hieronder vindt u informatie over het versterken 
van de juiste handhygiënetechnieken binnen uw 
productieactiviteiten.
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Downloaden Downloaden

Procedure voor handen 
wassen

Procedure voor handen 
wrijven

https://bit.ly/2T6QFc2
https://bit.ly/3cCjAfI


Bronnen

Reiniging van oppervlakken
Prioriteer het desinfecteren van oppervlakken in uw productiefaciliteit om 
de verspreiding van het virus dat COVID-19 veroorzaakt te vertragen. 
Hier volgen enkele dingen waar u rekening mee moet houden wanneer u 
schoonmaakt en desinfecteert tijdens de pandemie:

• Observeer operators tijdens ploegen om aanraakpunten te 
beoordelen en een checklist op te stellen van de te reinigen 
oppervlakken tussen dienstwisselingen op basis van dit onderzoek.

• Verhoog de reinigings- en desinfectiefrequentie van oppervlakken 
die veel worden aangeraakt zoals tafels, deurklinken, 
lichtschakelaars, bedieningspanelen, computers, leuningen, 
liftknoppen, toiletten, kranen, gootstenen, machinebesturingen, 
handgrepen van apparatuur en gedeelde gereedschappen.

• Gebruik een geregistreerd desinfectieproduct met een bekende 
effectiviteit in het doden van het virus dat COVID-19 veroorzaakt.

• Volg de etiketinstructies op het product voor veilig en effectief 
gebruik, inclusief voorzorgsmaatregelen, vooral in gebieden waar 
voedsel wordt geproduceerd.

• Draag handschoenen wanneer u schoonmaakt, vooral wanneer u 
desinfectieproducten gebruikt. Gooi de handschoenen na het 
schoonmaken weg, was en droog uw handen met een papieren 
handdoek voor eenmalig gebruik.

• Train medewerkers over hoe ze op de juiste wijze de oppervlakken 
binnen uw faciliteit kunnen schoonmaken en desinfecteren.

Hieronder vindt u enkele hulpmiddelen om ervoor te zorgen dat uw 
productiefaciliteit tijdens de pandemie schoon en gedesinfecteerd blijft.
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Tork-checklist voor 
schoonmaken voor de 
gezondheid

Desinfectiemiddelen voor 
gebruik tegen SARS-CoV-2
(via EPA)

Downloaden Downloaden Downloaden

Richtlijnen voor het 
voorbereiden van 
werkplekken op COVID-19 
(via CDC)

https://bit.ly/2X7OoQs
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf


Operationele maatregelen implementeren
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Naast het wassen van de handen en het schoonmaken van oppervlakken, moet uw productiefaciliteit ervoor zorgen dat elke 
werknemer met griepachtige symptomen thuisblijft en de tijd krijgt om te herstellen voordat hij of zij terugkeert naar uw 
productiefaciliteit. U dient ook de standaardwerkwijzen te herzien om een fysieke afstand van ten minste 1,5 meter tussen 
werknemers te garanderen. Als een fysieke afstand van 1,5 meter tussen werknemers lastig is om uit te voeren, moet u andere 
maatregelen overwegen om werknemers te beschermen, zoals: 

Spreid dienstenwissels
Het spreiden van dienstenwissels vermindert het 
contact tussen verschillende teams. Maak alle 
aanraakpunten die vaak worden aangeraakt schoon 
(zie pagina 4) tussen dienstenwissels. 

Voeg tijd toe tussen diensten
Voeg meer tijd toe tussen diensten, zodat er minder 
werknemers tegelijkertijd in de kleedkamer zijn. 

Stel zones in en verspreid de 
werkplekken
Stel zones in en zorg ervoor dat werknemers geen 
zones doorkruisen om de interactie tussen vaste 
groepen werknemers te verminderen. Waar 
mogelijk, spreid de werkplekken uit langs de 
productielijn.

Bied beschermende middelen
Bied waar mogelijk persoonlijke 
beschermingsmiddelen (PBM) zoals 
gezichtsmaskers, wegwerphandschoenen en 
schone overalls voor het personeel om de 
verspreiding van ziektekiemen te helpen 
voorkomen.

Beperk het personeel
Beoordeel alle processen en identificeer de 
belangrijkste operators die nodig zijn om het aantal 
medewerkers op een productielocatie op elk 
moment te beperken.

Installeer draagbare dispensers
Door draagbare dispensers te installeren, kunt u 
handhygiëne en oppervlaktereiniging binnen uw hele 
faciliteit bevorderen.
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