RICHTLIJNEN REINIGEN
INFRASTRUCTUUR EN
MATERIAAL

NOTA

Datum: 5 juni 2020

De zomer van 2020 zal ook een speciale zijn op vlak van netheid en hygiëne. Zowel qua persoonlijke hygiëne als
met betrekking tot materiaal en infrastructuur zullen er een aantal belangrijke maatregelen zijn die je met z’n
allen moet volgen.
We gaan in dit document dieper in op
(inhoudstafel)

De basis van alles is een goede handhygiëne. Dit betekent dat bij de start, na elk toiletbezoek, telkens
er geniest of gehoest werd, telkens er mogelijks besmet materiaal werd vastgenomen en voor en na het
gebruik van beschermingsmiddelen de handen minstens 40 seconden worden gewassen met water en
zeep en afgedroogd met papier voor eenmalig gebruik of drogen aan de lucht.

Zorg ervoor dat elke bubbel van 50 personen in aparte ruimtes slaapt, eet, speelt, danst, zingt…
Ook wat het materiaal betreft voorzie je best materiaal per bubbel. Als materiaal toch van de
ene naar de andere bubbel moet dan is het belangrijk de contactoppervlakken goed te reinigen.
Maak voor jouw bubbels duidelijk welke ruimtes en materiaal voor hen bedoeld zijn door dit aan te geven
met symbolen, kleuren,…
Moeten ruimtes of materiaal toch door verschillende bubbels gebruikt worden zorg dan voor extra aandacht voor
tussentijdse

Bij voorkeur vinden zoveel mogelijk activiteiten plaats in de buitenlucht. Waar dat niet haalbaar is
zorg je voor voldoende ventilatie. Zet ramen per dag gedurende min. 20 minuten open liefst een
aantal keer per dag zelf om goed te verluchten of verhoog de mechanische ventilatie in gebouwen
waar dit van toepassing is.

Materialen waar personen fysiek mee in aanraking komen worden regelmatig gereinigd (klinken,
handgrepen toestellen, toiletbrillen …). Het reinigen van deze contactoppervlakken gebeurt zowel
tijdens het aanbod bv dagelijks maar ook aan het einde van een week of aan het einde van een
kamp/vakantie wordt extra tijd besteed aan ontsmetting van deze vlakken zodat er nieuwe
bubbels kunnen ‘starten’.
Hou daarbij steeds in het oog: beter een goede schoonmaak dan een slechte ontsmetting.
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Maak eerst en vooral goede afspraken met de eigenaar van het gebouwen en/of de terreinen over wie welke
poetstaken op zich neemt en wanneer, denk daarbij over volgende zaken:
-

Wie doet reiniging tussen 2 bubbels (einde van de week, einde van het kamp,…)
Zijn alle ruimtes voor de gebruiker te reinigen, zijn er ruimtes die de eigenaar reinigt
Wat moet gebeuren voor en na het aanbod, wat tijdens?
Welke producten moeten waarvoor gebruikt worden, wie voorziet daarin?

Centrum Jeugdtoerisme, CJT, ondersteunt Vlaamse eigenaars van gebouwen en terreinen hierin en maakten ook
een draaiboek over schoonmaken in de verblijven.
Als je zelf instaat voor het poetsen of voor delen van het poetsen maak dan ook zelf een goede taakverdeling
binnen de begeleidersploeg.
-

Welke ruimtes moeten wanneer en hoe gepoetst worden, wie doet dit
Welk materiaal moet wanneer en hoe gepoetst worden, wie doet dit

Je hebt bepaalde producten nodig om op de juiste manier te kunnen poetsen en reinigen en daarnaast ook de juiste
materialen om aan de slag te gaan. Enkele tips hierbij zijn:

Ontvettende zeep of allesreiniger: goed voor dagelijkse en tussentijdse reiniging van materiaal, bubbels,
contactoppervlakken binnen de bubbels.
Ook voor vloeren in slaap-, speelruimtes, ateliers, bewegingsruimte… volstaat allesreiniger
Ontsmettende middelen zoals poetsmiddel met alcoholoplossing (min. 70%) of javeloplossing (verhouding 10 à
40 ml/liter water) vooral gebruiken wanneer materiaal van bubbel naar bubbel gaat, bij contactoppervlakken
wanneer verschillende bubbels de ruimtes gebruiken en bij ‘grondig’ poetsen tussen 2 bubbels in (bv begin en
einde kamp, vakantie, weekeinde, na een dagactiviteit met wisselende groepen…)
Handzeep: voorkeur wordt gegeven aan wassen met zeep en (stromend) water.
Handontsmettingsgel: heeft niet de voorkeur. Pas gebruiken wanneer geen water en zeep voor handen is.
Ontvettende zeep voor afwas: volstaat voor dagelijkse reiniging van potten, pannen, borden, bestek…
In de tabel zullen we vaak onderscheid maken tussen reinigen en ontsmetten.
Reinigen is steeds met ontvettende zeep en/of allesreiniger
Ontsmetten met alcohol of javeloplossing zoals hierboven beschreven.

Voldoende rollen papieren (hand)doeken bij handen wassen
Papieren zakdoekjes
Voldoende doekjes om contactoppervlakken te poetsen.
Hou er rekening mee dat je deze steeds moet vervangen of wassen (min. 60°)
Hou er rekening mee dat je dit best per bubbel voorzien
Je kan hier kiezen om de universele kleurcode aan te houden bij het gebruik, maak dit dan voor
iedereen duidelijk. Rood: sanitaire reiniger – blauw: allesreiniger – groen: vloerreiniger – geel:
desinfectie.
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Voldoende dweilen, keukenhanddoeken (enkel voor de kookploeg)….
Handdoeken worden afgeraden bij de deelnemers maar de kookploeg kan hier best wel op voorzien
zijn, hier geldt ook regel vervangen na elk gebruik. Min. Wassen op 60° voor ze opnieuw te gebruiken
zijn
Dweilen opnieuw per bubbel, steeds vervangen of wassen (min 60°) na gebruik
Spreek ook hier opnieuw goed af, wie in welke materialen voorziet. De eigenaar van het gebouw, jullie als
organisator,…

Het principe dat een ruimte of materiaal dat gedurende 3 dagen (= 72 uren) niet werd gebruikt of aangeraakt vrij is
van mogelijke coronabesmetting kan je ook altijd gebruiken.
Materiaal dat je gedurende 3 dagen opzij laat liggen kan dus gewoon opgeborgen of hergebruikt worden zonder
nood aan grondige reiniging of ontsmetting.
Voor ruimtes geldt dit ook, dat wil wel zeggen dat er ook niet even iemand kan passeren om iets op te halen, om
een werkje uit te voeren…

Laat deelnemers de bril van het toilet steeds naar beneden doen bij het doorspoelen, zo vliegen er geen
spetters in het rond en maak je het weer een stapje veiliger met een eenvoudige actie
Druk vuilniszakken niet samen wanneer je ze uit hun bakken haalt, raak de inhoud niet aan. Knoop ze gewoon
dicht en weg.
Afwassen in een afwasbak binnen de bubbel kan MAAR eetgerief mag niet over bubbels heen gebruikt worden
als deze niet gereinigd werden aan 60° of met een javeloplossing.
Keukenhanddoeken voor de deelnemers zijn een no-go. De kookploeg kan wel keukenhanddoeken gebruiken
maar moet deze wel na elk gebruik vervangen en/of wassen aan 90°.
Textiel mag niet doorgegeven worden en/of meermaals gebruikt. Handdoeken, dweilen en reinigingsdoekjes
worden na elk gebruik gewassen, lakens worden na een bubbel gereinigd. Textiel wordt op min. 60° gewassen.
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In deze tabel zetten we op een rijtje wat je best kan doen qua hygiëne voor de verschillende ruimtes.
We bekijken telkens wat er nodig is tijdens het aanbod en wat voor en na de bubbel (wanneer de bubbel dus eindigt bv aan einde van kamp of vakantie, maar
ook wanneer de week ten einde is en er volgende week nieuwe bubbel opstart).

Tijdens het aanbod, kamp, vakantie, activiteit
Buitendeuren, gangen, doorlooptenten

Voor en na bubbel

Dagelijks (meermaals) verluchten

Grondig laten verluchten

Dagelijks reinigen contactpunten

Ontsmetten van alle contactpunten

Dagelijks vuilniszakjes verwijderen

Grondig reinigen: stof verwijderen, vloeren
reinigen..

Regelmatig vloeren reinigen

Contactpunten zijn: klinken, schakelaars, leuningen, liftknoppen, sleutels, vuilnisbakken zonder pedaal
Slaapkamers

Dagelijks (meermaals) verluchten

Grondig laten verluchten

Dagelijks reinigen contactpunten

Ontsmetten van alle contactpunten

Dagelijks vuilniszakjes verwijderen

Grondig reinigen: stof verwijderen, vloeren
reinigen, bedden ..

Regelmatig vloeren reinigen

Contactpunten zijn: klinken, schakelaars, leuningen, liftknoppen, sleutels, vuilnisbakken zonder pedaal
(Slaap)tenten

Sanitaire ruimte
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Dagelijks (meermaals) verluchten

Grondig laten verluchten

Dagelijks vuilniszakjes verwijderen

Zorg voor aandacht voor voorwaarden
verhuurder bij afbraak en aflevering

Dagelijks (meermaals) verluchten

Grondig laten verluchten

Dagelijks reinigen contactpunten (indien
gedeeld door verschillende bubbels is extra
reinigen aangewezen)

Ontsmetten van alle contactpunten

• 5 juni 2020 • pagina 4 > 7

Dagelijks vuilniszakjes verwijderen
Regelmatig vloeren reinigen

Grondig reinigen: stof verwijderen, vloeren
reinigen..

Contactpunten zijn: klinken, schakelaars, kranen en wastafels, doucheknoppen en kranen.
bij de toiletten: spoelknoppen, toiletbril – en deksel; dispensers van handdoeken, toiletpapier en zeep.
Vuilnisbakken zonder pedaal.
Keuken/ kooktent

Dagelijks (meermaals) verluchten

Grondig laten verluchten

Dagelijks reinigen contactpunten
Regelmatig ontsmetten hier ook zeker
wenselijk

Ontsmetten van alle contactpunten

Dagelijks reinigen van alle toestellen en
oppervlaktes

Ontsmetten alle servies, kookpotten en
pannen, toestellen, werkoppervlakken…

Ontsmetten van vloeren, oppervlaktes,
toestellen…

Dagelijks vuilnis verwijderen
Dagelijks vloeren reinigen
Servies mag niet gewisseld en gemixt worden
tussen bubbels. Tenzij het telkens gereinigd
wordt aan min. 60° of in een oplossing met
bleekwater.
Keukenhanddoeken kunnen hier gebruikt
worden indien materiaal zoals hierboven werd
gereinigd EN ze na elk gebruik vervangen of
gewassen worden aan min. 60°

Contactoppervlakken: klinken, schakelaars, handgrepen van lades en kasten, gebruikt materiaal (mixers,
potten en pannen,…), buffetten, aanrecht, werktafel en kookfornuis, opdienkarren, …
Dagzalen: speelruimte, ateliers, sportruimte,
eetruimte, …

Dagelijks (meermaals) verluchten

Grondig laten verluchten

Dagelijks reinigen contactpunten

Ontsmetten van alle contactpunten

Dagelijks vuilniszakjes verwijderen

Grondig reinigen: stof verwijderen, vloeren
reinigen..

Regelmatig vloeren reinigen
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Contactoppervlakken: klinken, schakelaars, tafels, stoelen, zitbanken, kranen en wastafels,
vuilnisbakken zonder voetpedaal, leuningen
Aandacht voor plaatsen met hoge
gebruiksintensiteit – reinigen
contactoppervlakken

Buitenruimtes

voldoende buitenlucht volstaat om gewone
reiniging te doen maar geen ontsmetting nodig
van de contactpunten

bv buitenmeubilair dat door verschillende
bubbels afwisselend wordt gebruikt,
speeltoestellen
Contactoppervlakken: buitenkranen, buitenmeubilair, vuilnisbakken, speeltoestellen, tafels, banken…
Overleglokalen/begeleidingstenten/secretariaten

Dagelijks (meermaals) verluchten

Grondig laten verluchten

Dagelijks reinigen contactpunten

Ontsmetten van alle contactpunten

Dagelijks vuilniszakjes verwijderen
Regelmatig vloeren reinigen

Grondig reinigen: stof verwijderen, vloeren
reinigen, bedden ..

Contactoppervlakken: klinken, schakelaars, touchscreens van toestellen, computers, klavieren, muizen,
technisch materiaal, onthaalbalie en/of tafels stoelen in onthaalruimte, frigo’s, drankdispensers…

Ook bij materiaal bekijken we vanuit 2 mogelijkheden hier maken we onderscheidt tussen binnen en buiten de bubbel.
Buiten de bubbel betekent dan zowel als het van bubbel naar bubbel gaat als wanneer het kamp/aanbod/vakantie eindigt en er een volgende bubbel gebruik van
gaat maken.
Binnen de bubbel
Sport-, knutsel en spelmateriaal

Af en toe reinigen van contactoppervlakken
zoals handvaten, onderdelen die veel contact
vragen (bv pionnen, verfborstels…)
Reinigen met allesreiniger of onderdompelen
in heet water (+60°)
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Tussen bubbels
Contactoppervlakken reinigen
72u contactloos laten

Kookmateriaal mag gewoon afgewassen
worden

Kookmateriaal

Wanneer materiaal door andere bubbel

Voldoende ontsmetten en reinigen van alle
contactoppervlakken: potten, pannen,
kookgerei
Hanteren ontsmettingsmiddelen OF a

Eetgerief

Allerlei soorten kledij: verkleedkledij,
theaterkledij, sporthesjes, reserve kledij

gewone afwas al dan niet in gezamenlijke
bassins, geen gebruik van handdoeken door
individuele deelnemers, beter los drogen dan

Eetgerief wordt gebruikt door verschillende
bubbels door elkaar dan MOET het telkens na
gebruik door 1 bubbel gereinigd worden door
in water van min. 60° met ontvettende zeep
OF water met daarin bleekmiddel.

Bij intensief gebruik kan het aangewezen zijn
het steeds aan dezelfde persoon toe te wijzen

Kledij die over bubbels heen gaat wordt
gereinigd

kledij ook voldoende laten verluchten of in
buitenlucht laten kan ook zeker goed zijn bv:
hesjes laten buiten liggen na gebruik

Kledij die intensief ‘gebruikt’ wordt: denk aan
bij theater, dans, sport waar toch wel wat
zweet, speeksel etc. vrijkomt kan beter
gereinigd worden tussen personen in
Reinigen door op 60° te wassen

Rollend materiaal
Tafels, stoelen, banken, bedden
Tenten

Af en toe contactoppervlakken reinigen

Contactoppervlakken ontsmetten tussen
bubbels in

Contactoppervlakken dagelijks reinigen

Contactoppervlakken ontsmetten

Focus vooral op het verluchten van de tent

Omdat de tent continu in buitenlucht staat
zijn normaal geen extra maatregelen nodig.
Bespreek dit wel goed met de eigenaar van de
tenten indien je deze huurt en hou ook zeker
met afspraken rond hygiëne bij ophalen en
inleveren.

We hopen je met deze richtlijnen alvast weer een stapje verder te helpen. Maar vergeet vooral niet:
-

Doe alles met gezond verstand
Je aanbod moet niet in het teken staan van poetsen en ontsmetten, hou het proper, maar ook fijn
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