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Plaats handdesinfectieproducten voor 
zowel werknemers als bezoekers bij 
de ingang van uw faciliteit. Zorg ervoor 
dat werknemers bij aankomst hun 
handen goed wassen. Kleedkamers 
moeten worden voorzien van minimaal 
één zeepdispenser per twee wastafels. 
Plaats dispensers voor papieren 
handdoeken met een grote capaciteit 
en afvalbakken met voetbediening 
naast wastafels. 

Tork Clean CareTM

Als handen wassen niet mogelijk is, kan 
een handdesinfectieproduct worden 
gebruikt als de handen niet zichtbaar 
vuil zijn. Toegankelijke en zichtbare 
dispensers in de hele faciliteit stimuleren 
het gebruik ervan door werknemers. 
Als een dispenser niet aan een muur 
kan worden bevestigd, gebruik dan een 
hygiënestandaard.

Werknemers moeten te allen tijde 
voldoende afstand houden. Zones 
kunnen duidelijk worden gemarkeerd 
om werknemers te helpen terwijl ze 
werken. Elke zone moet eenvoudige 
toegang hebben tot benodigdheden voor 
productie- en onderhoudstaken, evenals 
oppervlaktereiniging en handhygiëne. 
Het plaatsen van handdoekdispensers in 
de buurt van de werkplek stimuleert het 
regelmatig reinigen van oppervlakken of 
gebieden die vaak worden aangeraakt 
en voorkomt dat medewerkers zich veel 
moeten verplaatsen om benodigdheden  
te verzamelen.

Veel machine-oppervlakken kunnen 
punten zijn die vaak worden aangeraakt, 
waaronder interfaces die worden bediend 
via aanraakschermen. Deze schermen 
moeten regelmatig worden schoongemaakt. 
Door dispensers te gebruiken met flexibele 
bevestigingsopties, waaronder magneten, 
zorgt u ervoor dat er altijd een schone 
doek beschikbaar is vlak bij de plaats van 
gebruik. Een goede beschikbaarheid van 
doeken stimuleert het regelmatig reinigen 
van oppervlakken.

Het is belangrijk voor onderhoudspersoneel 
om, indien mogelijk, geen gereedschap 
of materialen met andere werknemers 
te delen. Individuele, draagbare 
schoonmaakoplossingen, verpakt in een 
doos of emmer, zijn gemakkelijk mee te 
nemen naar de plek waar ze worden gebruikt 
en kunnen aan één medewerker worden 
toegewezen om kruisbesmetting te beperken.

Gemeenschappelijke ruimtes die voor pauzes 
worden gebruikt, moeten zijn uitgerust 
met gemakkelijk toegankelijke hygiëne-
oplossingen, waaronder zeep, papieren 
handdoeken, handdesinfectieproducten 
en doeken om oppervlakken schoon te 
maken. Gebruik dispensers met een grote 
capaciteit en vel-voor-vel-dosering om de 
beschikbaarheid tijdens ploegendiensten 
te garanderen en kruisbesmetting te 
verminderen, aangezien alleen de gebruiker 
aanraakt wat hij of zij nodig heeft. Plaats 
dispensers op gemakkelijk toegankelijke en 
duidelijk zichtbare locaties om het gebruik 
ervan te stimuleren. 
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