WELZIJN OP SCHOOL
NIEUWSBRIEF - april ’20
Corona update - onderhoudspersoneel
Onderhoudspersoneel,
Jullie hebben zo te horen de laatste weken bergen verzet, de school doen blinken als nooit te voren.
Super! Jullie zorgen mee voor een veilige en hygiënische school. De voorbije weken, nu en ook als de
scholen terug herstarten.
Via deze nieuwsbrief wil ik jullie nog enkele extra tips en aandachtspunten meegeven.

Het virus...
Een virus heeft een menselijke of dierlijke gastheer nodig om te overleven en zich te delen.
Virussen die neerslaan op oppervlakten, kunnen maar kort bestaan. Testen spreken nu van maximaal
72 uur op kunststof en 48 uur op metalen. In de praktijk zijn de overlevingstijden korter.
Het heeft dus wel degelijk zin om veelgebruikte voorwerpen zoals deurklinken, toetsenborden,
tafels, ... met de nodige zorg te behandelen gezien die door veel mensen worden aangeraakt.

Schoonmaken - desinfecteren
Schoonmaken is nodig om het vuil weg te krijgen. Dit doe je met water
en zeep en goed absorberende doeken, daarna droogwrijven. Dit neemt
de meeste stofpartikels die virussen kunnen bevatten mee.
De zeep vernietigt het gelachtige omhulsel die het virus beschermt.
Desinfecteren doe je na het schoonmaken, gezien vuil de werking van desinfectans gevoelig
verminderen.
Niet alle desinfecterende middelen zijn geschikt voor virussen!
Geef het product de nodige tijd om zijn werk te doen (oppervlak tot 1 minuut vochtig houden).
Gebruik de producten ook steeds in een geventileerde ruimte.

Hoe reinigen?
Reinig steeds van boven naar beneden.
Van schoon naar vuil.
Van binnen naar buiten.

Welke materialen verdienen extra aandacht?
Alle materialen die veelvuldig gebruikt worden, veel in de hand gehouden worden, ...
Probeer deze zaken prioriteit te geven en in de mate van het mogelijke meermaals per dag te doen.
deurklinken! !
!
kopieermachine!

trapleuningen!

toetsenborden!

computermuizen!

lichtschakelaars

toiletten!
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kranen!

eettafels!

werkoppervlakten

telefoons!

tafels!!
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Producten
Voor elk doel bestaat een product, of elk product heeft een doel.
Voor het algemeen schoon houden, werk je net zoals anders. Je gebruikt water en het
onderhoudsproduct zoals anders.
Het zorgt ervoor dat je het vuil weg neemt en meteen ook het grootste deel van de viruspartikels
weg neemt en afbreekt.
Voor oppervlakten die frequentere reiniging vragen kan je gebruik maken van een desinfecterende
spray. Spray die op je doek en reinig zo het oppervlak.
Spray niet rechtstreeks op het oppervlak.
Normaal gebruik je ‘Ecolab Sirafan Speed’.
Door leveringsproblemen binnenkort vervangen door
‘Clean ‘n Easy Desinfectie Foamspray’.
Er worden ook ‘desinfectie doekjes’ geleverd, deze zijn
makkelijk in het gebruik om snel iets te reinigen.
!
!
Deze kunnen ook gebruikt worden door
!
leerkrachten om bv. hun eigen werkplaats,
!
toetsenbord ed. te reinigen.
AANDACHT:
Ga zelf geen producten mengen!
!
Door mengen van producten kunnen gevaarlijke gassen ontstaan.
!
Daardoor verliezen producten ook hun doel.
Niet alle producten mogen gebruikt worden in de keuken of op materiaal waarin
voedingswaren moeten komen.
Sommige producten moeten nagespoeld worden met zuiver water.
Gebruik producten steeds in de juiste verhouding.
!
=> De bovenstaande producten zijn kant en klaar, mogen gebruikt worden bij voedingswaren
!
en hoeven niet nagespoeld te worden.

Beschermingsmiddelen
Draag net zoals je anders doet de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen.
Onderhoudsproducten zijn vaak irriterende of bijtende producten.
Draag steeds een veiligheidsbril bij overgieten van product.
Draag poetshandschoenen om jezelf te beschermen tegen het virus en de werking van producten.
Draag poetskledij om jezelf te beschermen.

Wassen
Was na gebruik dweils en microvezel doeken telkens op een lang programma en op hoge
temperatuur.
!

!

Bij vragen of onduidelijkheden mag je mij steeds contacteren.!

!

Senne

