Schoonmaak tijdens COVID-19
Het Corona-virus kan niet tegen water en zeep en delft bij confrontatie hiermee absoluut en zeer snel het
onderspit. Schoonmaken met een milde reinigingsoplossing en (microvezel)doek werkt optimaal.
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Openbare ruimtes kunnen net als anders volgens het reguliere programma worden schoongemaakt.
Schoonmaken kan zowel met de traditionele methode als de microvezelmethode. Pas altijd de
algemene regels toe, zoals de 1,5 meter afstand! Maak indien mogelijk schoon op tijden dat er geen
andere mensen aanwezig zijn. Of zet de werkplek van de schoonmaker zo af, dat de afstand van 1,5
meter van anderen gegarandeerd is.
Maak eerst droog schoon en daarna nat. Dus eerst stofzuigen en afstoffen, en daarna dweilen of
afnemen met een vochtige doek. Daarnaast is het belangrijk om te beginnen bij de minst vuile plaatsen
en daarna de minder schone. Zo worden de schoonmaakspullen minder snel vies. En werk van hoog
naar laag. Zo valt stof en vuil niet op een plek die al schoon is, aldus het RIVM.
Elke allesreiniger werkt, goedkoop of duur. Je kunt dus op de gewone huishoudelijke manier
schoonmaken. Denk wel aan de gebruiksvoorschriften. Virussen zoals corona hebben een mantel van
vet om zich heen. Door goed schoon te maken met water en zeep kan het virus worden vernietigd. Elke
reguliere zeep kan de mantel van het virus doorprikken en zo kunnen de restjes van het virus met water
worden weggespoeld. Water en zeep doen het heel goed, maar ook reinigingsdoekjes zijn effectief, net
als ontsmettingsmiddelen.
Oppervlakken die vaak worden aangeraakt moeten regelmatig worden schoongemaakt, volgens het
RIVM. Denk aan deurklinken, lichtknoppen, trapleuningen, afstandsbedieningen, spoelknop van het
toilet en kranen, pinterminal, prullenbakken, zogenoemde handcontactpunten.
Ook schoonmaakspullen zijn broeinesten voor ziekteverwekkers. Maak dus ook deze grondig schoon,
adviseert het RIVM. Haal stof van de stofzuigermond, spoel emmers om en gooi doekjes en dweilen
weg of was ze op 60 graden. Laat ze daarna goed drogen.

Acties voor de golfbaan
•

Reiniging door golfers
Zorg voor schoonmaakmateriaal bij golfbuggy, ballenmandjes of andere attributen die door meerdere
mensen worden gebuikt. Gebruik hiervoor allesreiniger en sprayflacons. Maak een sopje van
allesreiniger en water en giet dit in een sprayflacon. Daarnaast dienen er papieren handdoekjes of
papieren handdoekrol bij de sprayflacon te liggen.
Het sopje van de sprayflacon regelmatig bijvullen en aan het einde van de dag leeggooien. In stilstaand
water komen bacteriën.
Tip voor een goedkoop alternatief: gebruik vochtige reinigingsdoekjes van Lidl. Vanaf 30 april in de
aanbieding bij de Lidl: https://www.lidl.nl/nl/p/aanbiedingen/vochtige-reinigingsdoekjes/p37009

•

Reiniging door golfbaan
Zorg voor voldoende allesreiniger, doekjes en dweilen. De doekjes en dweilen moeten na gebruik direct
op minstens 60 graden gewassen worden of weggegooid worden.

•

Handreiniging
Zorg voor voldoende vloeibare zeep en zorg bij voorkeur voor papieren handdoekjes in de toilet. Hang
hand-desinfectie op bij ingang van het clubhuis en op plekken met attributen die door meerdere
sporters worden gebruikt.

•

Bescherming medewerkers
Markeer de 1,5 meter afstand voor de kassa/balie en geef wachtlijnen aan. Plaats plastic schermen bij
de receptie als 1,5 meter afstand niet gehaald kan worden. En zorg (waar nodig) voor persoonlijke
beschermingsmiddelen zoals handschoenen.
Tip voor een goedkoop alternatief: gebruik een plastic tafelkleed in plaats van plexiglas voor een
kuchscherm. https://www.bol.com/nl/l/transparante-tafelkleden/N/40062+16728/

