VEILIG EN SCHOON SAMENWERKEN OP ZAAL
Bij aankomst op zaal:
1. Desinfecteer je handen met de handgel
2. Trek handschoenen aan
3. Gebruik óf een gelaatscherm, óf een mondkapje. Een van de twee is verplicht. Alle
middelen worden bij binnenkomst verstrekt.
4. Optioneel: je mag ook beiden gebruiken (gelaatscherm én mondkapje)
Instructies gelaatscherm:
- Desinfecteer je eigen gelaatscherm (of je geleende gelaatscherm) met papier en
desinfectiespray
- Gooi het gebruikte papier in de prullenbak
- Plaats het scherm over je gezicht en verstel het elastiek waar nodig
Instructies mondkapje:
- Houd het mondkapje voor je mond en houd via het kapje je neus vast. Bij de
wegwerp kapjes kun je het neusstuk buigen. Plaats daarna de elastieken over je oren
en blijf daarna van het mondkapje af.
Tijdens werkzaamheden op zaal:
1. Zet niet tussendoor je mondkapje/scherm af en op! Als je je scherm afzet, moet je
scherm opnieuw gedesinfecteerd worden
2. Zorg dat je handschoenen zo schoon mogelijk blijven. Als je per ongeluk in je handen
niest: ga terug naar binnenkomst en pak nieuwe handschoenen
3. Houd afstand waar mogelijk
4. Als de regels niet correct worden nageleefd: wijs elkaar hierop. Dit is om elkaar te
helpen, niet om elkaar te beledigen!
Na afloop van de werkzaamheden op zaal
1. Trek de handschoenen uit en gooi deze weg in de prullenbak
2. Desinfecteer je handen met de handgel
3. Verwijder je mondkapje en gooi deze weg in de prullenbak
4. Zet je gelaatscherm af en desinfecteer deze met papier en desinfectiespray
5. Gooi het gebruikte papier in de prullenbak
6. Heb je je eigen scherm: neem deze mee naar de werkplek. Heb je een geleend
scherm: leg deze dan weer schoon terug
7. Desinfecteer nogmaals je handen met handgel
8. Verlaat de zaal

DOELEINDEN BESCHERMINGSMIDDELEN
Gelaatscherm
- Zorgt ervoor dat druppels door hoesten/niesen/ademhaling deels worden
tegengehouden
- Zorgt voor de bescherming van je ogen
- Zorgt ervoor dat je je gezicht niet meer (onbewust) aan kan raken met je handen
Handschoenen
- Verplicht voor correcte art handling
- Voorkomt fysiek contact
Mondkapje
- Zorgt er deels voor dat druppels niet worden ingeademd
- Zorgt er deels voor dat druppels door hoesten en niesen niet worden verspreid
Desinfectiegel
- Ontsmetting van je handen vóórdat je de beschermingsmiddelen aandoet en
verwijdert: zorgt voor een steriele handeling
- Ontsmetting van je handen nadat je de beschermingsmiddelen hebt afgedaan: zorgt
voor een ontsmetting van je handen van bacteriën en virussen die eventueel op de
beschermingsmiddelen zaten

