
Veilig aan het werk: COVID-19-
toolkit voor overheidsorganisaties



In deze tijd van crisis, is het de uitdaging voor overheidsorganisaties om hun 
nationale en lokale activiteiten draaiende te houden, maar ook om hun 
personeel en het publiek gezond te houden. Er zijn verhoogde maatregelen 
nodig om de kans op infectie te verminderen, zoals het bieden van richtlijnen en 
advies in lijn met aanbevelingen van gezondheidsfunctionarissen, ervoor zorgen 
dat de nodige producten voor hygiëne en reiniging beschikbaar zijn, en het 
implementeren van maatregelen voor het ontmoeten van nieuwe bezoekers.

Bij Tork zetten we ons al meer dan 50 jaar in – en dit blijven we doen – voor het 
verbeteren van de hygiëne bij instellingen over de hele wereld door complete 
hygiëneoplossingen en digitale schoonmaaksoftware te ontwikkelen en 
produceren.

Via deze handleiding willen wij onze expertise met u delen en concrete 
richtlijnen bieden over de juiste handhygiëne en oppervlaktereiniging om zowel u 
als uw personeel gezond te houden en kritische infrastructuren draaiende te 
houden.

We hopen dat u gezond en veilig kunt blijven en dat u de essentiële activiteiten 
uit blijft voeren die de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van onze 
samenleving waarborgen.

Met vriendelijke groet,

Anna Königson Koopmans
Marketing Director – Overheidsorganisaties
Essity Professional Hygiene
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Wij staan voor u klaar.



COVID-19
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COVID-19 kan zich in uw overheidsinstelling verspreiden 
tussen medewerkers en bezoekers via druppels die 
worden geproduceerd wanneer een geïnfecteerd persoon 
hoest of niest. Het kan zich ook verspreiden via besmette 
oppervlakken of voorwerpen.

Maar het volgen van de juiste handhygiëneprotocollen, 
routinematige reinigings- en desinfectieprocedures en het 
optimaliseren van de plaatsing van dispensers in uw 
faciliteit kan de verspreiding van COVID-19 voorkomen. 
Deze toolkit biedt de middelen die u nodig heeft om te 
helpen de beste werkmethoden tijdens deze uitbraak en in 
de toekomst te stimuleren.

Hoe kan COVID-19 zich binnen uw overheidsfaciliteit verspreiden?

Nauw persoonlijk 
contact, 

zoals het aanraken of 
schudden van handen

Via de lucht 
door hoesten en 

niezen

Door een voorwerp of 
oppervlak aan te raken dat 
besmet is met het virus en 

dan uw mond, neus of 
ogen aan te raken



Handhygiëne
Tijdens de huidige COVID-19-uitbraak is het belangrijker dan 
ooit om de juiste handhygiëne te handhaven binnen uw 
overheidsfaciliteit.

In een overheidsfaciliteit raken we meerdere oppervlakken 
aan – zoals onze toetsenborden, muizen en telefoons – die 
besmet kunnen zijn met een pathogeen als COVID-19. 
Medewerkers en bezoekers moeten hun handen regelmatig 
en op de juiste manier wassen gedurende de dag, maar met 
name:

• Na het snuiten van de neus, hoesten of niezen
• Voor en na het bereiden van voedsel en het eten
• Na een toiletbezoek of het aanraken van afval

Zorg ervoor dat uw medewerkers en bezoekers toegang 
hebben tot schone, goed bevoorrade handwasfaciliteiten en 
handdesinfectieproducten.

U kunt juiste handhygiëne binnen uw faciliteit op 
verschillende manieren promoten, bijvoorbeeld door posters 
op te hangen in de buurt van wastafels, sanitaire ruimten en 
andere drukke gebieden in uw faciliteit. Hieronder vindt u 
enkele hulpmiddelen en informatie om de juiste manier van 
handen wassen en desinfecterende technieken te promoten 
onder uw medewerkers en bezoekers.
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Bronnen

Downloaden Downloaden

Procedure voor handen 
wassen

Handen desinfecteren

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


Reiniging van oppervlakken
Medewerkers in uw overheidsfaciliteit kunnen besmet raken met COVID-
19 door oppervlakken aan te raken die besmet zijn met het nieuwe 
coronavirus. Oppervlakken die dus vaak worden aangeraakt, moeten 
regelmatig gedesinfecteerd worden om de verspreiding van de infectie 
tegen te gaan. Hier volgen enkele tips voor het schoonmaken van de 
verschillende gebieden binnen uw faciliteit:

• Receptie: Maak oppervlakken regelmatig schoon die vaak worden 
aangeraakt, zoals deurklinken, touchscreens en liftknoppen. Houd 
reinigingsmiddelen in de buurt om het schoonmaken snel en soepel te 
laten verlopen.

• Kantoor: Maak gedeelde apparatuur die vaak wordt aangeraakt 
schoon, zoals toetsenborden, muizen en telefoons.

• Sanitaire ruimten: Begin de schoonmaak met de minder vuile 
oppervlakken en reinig als laatste de toiletten en de vloer. Gebruik 
meer dan één doek om de verspreiding van ziektekiemen tussen 
oppervlakken te voorkomen. Dweilen en sponzen kunnen grote 
hoeveelheden micro-organismen bevatten, dus schoonmakers 
moeten oplossingen voor eenmalig gebruik overwegen.

• Kantines, e.d.: Om het schoonmaken zo hygiënisch mogelijk te 
maken, begint u met de minst vuile oppervlakken en eindigt u met het 
reinigen van de vloer. Vettige oppervlakken moeten worden 
schoongemaakt met heet water en professionele 
schoonmaakmiddelen voordat ze worden ontsmet.

Hieronder vindt u enkele aanvullende bronnen om u te helpen uw 
overheidsfaciliteit schoon en hygiënisch te houden tijdens de COVID-19-
uitbraak.
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Downloaden Downloaden Meer informatie

Bronnen

Hygiëneproblemen in
een open 
kantooromgeving

Tork-checklist voor 
schoonmaken voor de 
gezondheid

Uw werkplek 
voorbereiden op 
COVID-19

Meer informatie

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

https://bit.ly/2LvgkHd
https://bit.ly/2AuJFzf
https://bit.ly/3bEFWvL
https://bit.ly/2X3GING
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Wanneer u doorgaat met werken tijdens de COVID-19-uitbraak, versterkt u een goede handhygiëne door een optimale 
plaatsing van handhygiënedispensers. Zorg ervoor dat hygiëneproducten goed zichtbaar en toegankelijk zijn op 
plekken waar mensen normaliter komen. Medewerkers en bezoekers zouden die dispensers makkelijk moeten kunnen 
bereiken. Hoewel we begrijpen dat elke faciliteit uniek is, volgen hier enkele leidende principes voor gebieden in uw 
overheidsfaciliteit.

Aanbevelingen voor het plaatsen van 
dispensers

Meer informatie

Klantgerichte gebieden
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Vergaderzalen
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Kantoorruimten

Sanitaire ruimten

Kantines en kitchenettes

Kantoorhygiëne
Bezoek onze website “Kantoorhygiëne” voor meer 
informatie over het belang van handhygiëne en 
reiniging in uw overheidsfaciliteit tijdens de COVID-
19-uitbraak en daarna. 
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https://www.torkusa.com/recommendations/businesses/office/

