
Hygiëne van oppervlakken
Naast het volgen van de juiste handhygiëne-routines, is het schoonmaken en 
desinfecteren van oppervlakken net zo belangrijk om de verspreiding van virussen 
tegen te gaan en bacteriën te doden. Besmettingsbronnen kunnen op oppervlakken 
achterblijven en dagen later nog een bedreiging vormen als ze niet op de juiste manier 
zijn verwijderd. 

Draag handschoenen

 •  Draag handschoenen tijdens het schoonmaken. 
Handschoenen dienen na het schoonmaken 
weggegooid te worden. Indien u herbruikbare 
handschoenen gebruikt, moet u ze alleen gebruiken 
voor het schoonmaken en desinfecteren van 
bepaalde zones in het werkgebied.

 •  Was uw handen direct nadat u de handschoenen 
uitdoet.

 •  Droog uw handen goed af met een papieren 
handdoek voor eenmalig gebruik om de verspreiding 
van micro-organismen te voorkomen.

Belangrijke informatie 
over routinematig 
schoonmaken en 
desinfecteren
Reinig en desinfecteer oppervlakken  
die vaak worden aangeraakt minstens één 
keer per dag:

• tafels en stoelen/banken
• deurklinken/handgrepen 
• deuren van kluisjes
• lichtschakelaars 
• toiletten
• kranen 
• wastafels 
• bedieningselementen van apparaten 
• panelen van apparaten 
• werkplekken/bureaus
• stoelen
• toetsenborden/computermuizen
• printers
• telefoons
• verkoopautomaten 
• liftknoppen
•  gereedschap of meetapparatuur voor 

gezamenlijk gebruik

 
Eerst schoonmaken, 
dan desinfecteren
U dient oppervlakken te desinfecteren 
met een desinfecterend product dat 
geschikt is voor het oppervlak. Volg de 
instructies op het etiket van het product 
voor veilig en effectief gebruik, inclusief 
voorzorgsmaatregelen.

 
Eén per keer
Gebruik één kant van een doek voor 
slechts één oppervlak wanneer u 
schoonmaakt of desinfecteert.

Oppervlakken schoonmaken en desinfecteren

Vuil afnemen van oppervlakken

 •  Vuile oppervlakken moeten eerst worden 
schoongemaakt met een reinigingsmiddel 
of zeep, water en een wegwerpdoek voordat 
u deze desinfecteert. Delen van bacteriën 
en virussen kunnen op deze manier worden 
verwijderd.

Oppervlakken desinfecteren

 •  Om oppervlakken op de juiste manier te 
desinfecteren, gebruikt u een goedgekeurd 
desinfectiemiddel en een wegwerpdoek. Als u 
producten op alcoholbasis gebruikt, gebruik 
er dan één waarvan het alcoholpercentage 
minimaal 70% is (bijv. ethanol of isopropyl). 
Volg altijd de instructies van de fabrikant op 
voor alle reinigings- en desinfectieproducten 
(bijv. concentratie, toepassingsmethode, 
contacttijd etc.). Meng geen chemicaliën met 
elkaar, tenzij anders vermeld in de instructies 
van de fabrikant. 

 •  Controleer de houdbaarheid van het product. 
Te oude chemicaliën zullen niet effectief 
desinfecteren.
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Tork Long-Lasting Reinigingsdoeken
Tork Long-Lasting Reinigingsdoeken kunnen kruisbesmetting helpen voorkomen. Doeken zijn 
verkrijgbaar in vier kleuren en in een witte versie. Daardoor helpen ze bij het coördineren van 
schoonmaakprocessen op verschillende locaties.

 •  Werkt goed met oplosmiddelen, reinigingsmiddelen en desinfectiemiddelen

 •  Dik en duurzaam doek, ontworpen voor herhaald gebruik

 •  Geschikt om zowel nat als droog te gebruiken zonder te scheuren 

 •  Uitspoelen en opnieuw gebruiken dankzij de doekstructuur 

 •  Goedgekeurd voor kort contact met voedingsmiddelen 

De witte Tork Long-Lasting Doek kan indien nodig worden gesteriliseerd bij 180o Celsius en 
kan meerdere malen worden gebruikt.

Tork reinigingsdoeken zijn voor eenmalig gebruik. Daarom is elke nieuwe doek fris en schoon. Dispensers 
beschermen reinigingsdoeken tegen besmetting. Tork biedt een verscheidenheid aan doeken die kunnen worden 
gebruikt met meerdere desinfectiemiddelen in verschillende dispensers om aan uw behoeftes te voldoen. 

Deze Tork-doeken zijn te gebruiken met oplosmiddelen, reinigingsmiddelen en desinfectiemiddelen**: 

Oplossingen voor oppervlaktereiniging en desinfectie*

Tork Reflex™ Portable Centerfeed System
Maak het schoonmaken eenvoudiger met deze draagbare vel-voor-vel-dispenser.

 •  Spuit ontsmettingsmiddel op het oppervlak en laat het een tijdje inwerken volgens de 
instructies van de fabrikant. Neem een vel uit de dispenser en veeg het oppervlak af.   

 •  De dispenser is spatwaterdicht en volledig afgesloten om de doeken te beschermen tegen 
besmetting.   

 •  De dispenser is gecertificeerd door HACCP International.

 •  De dispenser is gemakkelijk mee te nemen of aan de schoonmaaktrolley te bevestigen. Zo 
is er altijd een goede reinigings- en ontsmettingsoplossing beschikbaar. 

* Productaanbevelingen zijn af-
hankelijk van beschikbaarheid

**M.u.v. quats

Tork Reinigingsdoeken
Tork Reinigingsdoeken zijn zacht, flexibel en soepel genoeg om in kleine ruimtes en kleine 
details schoon te maken. De doeken zijn te gebruiken met desinfectie- en reinigingsmiddelen.

Tork Heavy-Duty Reinigingsdoeken
Tork Heavy-Duty Reinigingsdoeken zijn multifunctionele, sterke en veelzijdige doeken, geschikt 
voor allerlei omgevingen. De doeken zijn te gebruiken met desinfectie- en reinigingsmiddelen.

Tork Reinigingsdoeken met exelCLEAN®-technologie
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Download voor meer informatie de Tork Veilig aan het  
werk-toolkit op: tork.nl/torkcampaigns/corona-virus

Algemeen advies
U kunt de verspreiding van micro-organismen 
tegengaan en desinfectiemiddel besparen door 
een emmer, een Tork Long-Lasting Reinigingsdoek 
en een desinfecterende oplossing te gebruiken. 

Als u geen speciaal systeem hebt, dan kunt u uw 
eigen systeem maken:

1. Neem een emmer

2.  Plaats een paar vellen Tork Long-Lasting 
Reinigingsdoeken in de emmer

3.  Giet een goed verdunde desinfecterende oplossing in de 
emmer en volg daarbij de instructies van de fabrikant   

 -  Gebruik elke keer dat u een nieuwe oplossing aanmaakt 
nieuwe doeken

 -  Vervang de oplossing regelmatig (bijv. elke 2-4 uur). Tip: u 
kunt een sticker gebruiken om aan te geven wanneer de 
oplossing aangemaakt is

 -  Het wisselen van de oplossing: giet de oude oplossing uit 
de emmer, spoel de emmer om met schoon water, gooi 
de doek weg en pak een nieuwe doek

 -  Zorg dat u de doek niet buiten de emmer laat opdrogen, 
omdat hierdoor het desinfectiemiddel niet meer werkt
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