Geval van een werknemer die op het werk koorts + hoest + ademhalingsmoeilijkheden vertoont
Onthoud:

●
●
●
●

Op droge oppervlakken overleeft het virus niet meer dan 3 uur
Een druppeltje dat je uithoest/niest verdampt snel
Dus in iets meer dan 3 uur is er geen levend virus meer aanwezig
Schoonmaken volgens de aanbevolen methode helpt om de situatie te perfectioneren

Reiniging van het betrokken pand

●
●
●
●

Isoleer de werknemer
Verbied de toegang tot kantoren / vergaderruimten die mogelijk zijn besmet
Wacht 3 uur voordat u gaat reinigen / desinfecteren
Rust de mensen die verantwoordelijk zijn voor het reinigen van vloeren en oppervlakken uit met een eenmalige jas en huishoudhandschoenen (het
dragen van een adembeschermingsmasker is niet nodig vanwege het ontbreken van aerosolisatie door de vloeren en oppervlakken)

Vloeren, geef de voorkeur aan natte desinfectie

●
●
●
●

Vloeren en oppervlakken worden gereinigd met vochtige vloerdoekjes (geïmpregneerd met reinigingsmiddel)
De vloeren en oppervlakken worden vervolgens afgespoeld met water met een andere wegwerp-vloerdoekje
Laat de vloeren en oppervlakken goed drogen
De vloeren en oppervlakken moeten worden gedesinfecteerd met verdund bleekmiddel met een vloerdoekje voor eenmalig gebruik dat verschilt van de
vorige twee.

Reiniging met geïmpregneerde doekjes

●
●
●

Toetsenbord, telefoon, schermen, bureaus / tafels
Opmerking 1: beperk het binnengaan en naar buiten gaan van de ruimte zoveel mogelijk tijdens de reinigingsfase
Opmerking 2: de airconditioning hoeft niet te worden gestopt

In het geval van controlekamers of receptie:

●
●

Het reinigingsprotocol is hetzelfde maar het moet onmiddellijk plaatsvinden
Zorg voor een voorraad wegwerpjassen en handschoenen, doekjes, dweilen en sponzen in de controlekamer

SHEET 1 - CLEANING OF PREMISES IF AN EMPLOYEE PRESENTS SYMPTOMS
Case of an employee who presents fever + cough + breathing difficulties at work
Reminders:

●
●
●
●

The virus does not survive more than 3 hours on dry surfaces
A postilion evaporates quickly
So in just over 3 hours, there is no more live virus
A little cleaning according to the recommended elements helps to perfect the situation

Cleaning of the premises concerned

●
●
●
●

Isolate the employee
Prohibit access to offices / meeting rooms that may have been contaminated
Wait 3 hours before cleaning / disinfection
Equip the people in charge of cleaning floors and surfaces with a single-use coat and household gloves (the wearing of a respiratory protection mask is
not necessary because of the absence of aerosolization by the floors and surfaces)

Floor maintenance, favor a wet washing-disinfection strategy

●
●
●
●

Floors and surfaces are cleaned with a disposable washing strip impregnated with a detergent
The floors and surfaces are then rinsed with water with another disposable washing strip
Sufficient drying time for these floors and surfaces
The floors and surfaces must be disinfected with diluted bleach with a single-use washing strip different from the previous two.

Cleaning with impregnated wipe

●
●
●

Computer keyboard, telephone handset
Note 1: limit as much as possible the inputs / outputs during the cleaning phase
Note 2: no need to stop the air conditioning

In the case of control rooms or the logistics reception office:

●
●

The cleaning protocol is identical but it should be immediate
Provide a stock of disposable coats and gloves, wipes, mops and sponges available in the Control Room

