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VOORWAARDEN CHARTER GEZONDHEIDSMAATREGELEN  
‘SAMOËNS HYGIENE & SAFE’ 

 

1) De basisprincipes voor kwaliteitsvol schoonmaken:  
- Ik organiseer het onderhoud van de woning op een logische manier zodat ik niet moet teruggaan naar een 
kamer die al gereinigd en ontsmet is. 
- Ik begin met schoonmaken in de vuilste kamer en eindig met de properste kamer. 
- Ik maak schoon van boven naar beneden (bv. eerst de eerste verdieping en dan het gelijkvloers, van het 
plafond naar de vloer), van achteraan in de kamer naar de uitgang ervan. 
- Ik laat mijn schoenen buiten de woning staan en ik trek schoenen aan die speciaal bedoeld zijn om schoon 
te maken of ik gebruik wegwerpoverschoenen. 
- Ik let erop dat bij het schoonmaken en ontsmetten geen kinderen of kwetsbare personen aanwezig zijn. 

 

2) De producten: 
- Een reinigend product: 
Ik gebruik een reinigingsproduct dat voor meerdere oppervlakken geschikt is en dat gewoon verkrijgbaar is in 
de handel. Een ecologisch en doeltreffend alternatief: water gemengd met zeep of afwasproduct. 
- Een virusdodend product: verplicht tijdens de COVID-19-crisis en in elke andere precaire 
gezondheidssituatie. Ik controleer de samenstelling op de achterkant van het product; het water om het 
product in te mengen mag niet warm zijn, want anders gaan de virusdodende eigenschappen verloren. 
Informatie over het gebruik van de producten: 
- Er zijn producten die zowel reinigen als ontsmetten, maar de meeste schoonmaakmiddelen zijn niet 
desinfecterend.  
- Door water en bleekwater te mengen met zuurhoudende producten kan er sterk irriterende chloor 
vrijkomen. Dit is ook het geval bij mengsels op basis van ammoniak, waarbij chlooramine vrijkomt. 
Het is dus aanbevolen dat de persoon die ontsmet niet in contact komt met het product. Hij moet speciale 
kleding en beschermende handschoenen dragen. 
 

3) Het materiaal: 
- Aangepast materiaal: 
Ik gebruik doeken, dweilen en sponzen voor eenmalig gebruik of die in de machine kunnen worden 
gewassen. Ik volg de instructies van de fabrikant voor alle schoonmaak- en desinfecteerproducten (bv. 
concentratie, toepassingswijze en duur van het contact ...). 
- Ik gebruik geen sprays of verstuivers en beperk zo het inademen van ontsmettend product (irriterend voor 
de luchtwegen). 
 - Ik gebruik geen stofzuiger, tenzij deze voorzien is van een uitermate doeltreffende filter voor in de lucht 
zwevende deeltjes (HEPA-filter), ik geef de voorkeur aan een wegwerpdweil gedrenkt in schoonmaakmiddel 
(bv. water + zeep).  
 

4) De schoonmaakprocedure: 
- Ik verlucht de kamers gedurende minstens 15 tot 30 minuten (indien mogelijk laat ik de vensters open 
tijdens de schoonmaakbeurt). 
- Ik begin met het verwijderen van de lakens en het huishoudlinnen zonder dit uit te schudden en ik draag 
hierbij handschoenen (of ik vraag aan mijn klanten om dit werkje te doen voordat ze vertrekken en alles in 
een grote gesloten zak te steken).  
- Als de accommodatie lange tijd niet bewoond is geweest, laat ik het water lopen zodat alle resten die in de 
binnenbuizen zijn blijven staan gedurende de sluitingsperiode kunnen wegvloeien.  
- Voordat ik de woning ontsmet, reinig ik eerst de oppervlakken met een schoonmaakmiddel (bv. water + 
zeep). Niet vergeten: ontsmetten is niet gelijk aan schoonmaken, het zijn twee aanvullende handelingen die 
na elkaar moeten worden uitgevoerd. 
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- Ik houd mij aan de volgende stappen als er twee verschillende producten worden gebruikt voor het 
schoonmaken en het ontsmetten (schoonmaakmiddel en dan ontsmettingsmiddel): 
1. Reinigen met een dweil die in een schoonmaakmiddel is gedrenkt. 
2. Spoelen met water en hiervoor een andere dweil gebruiken. 
3. De oppervlakken drogen. 
4. Desinfecteren met een derde dweil gedrenkt in ontsmettingsmiddel. (Reeds gebruikte dweilen of doeken 
mogen niet opnieuw in proper product worden gedompeld; herbruikbare doeken/dweilen mogen pas 
opnieuw worden gebruikt als ze gewassen zijn op 60°C). 
- Ik ontsmet de vloeren met een virusdodend middel conform de norm voor virusdodende middelen EN 
14476, of met bleekwater verdund met 0,5% actieve chloor (bv. 1 liter bleekwater 2,6% + 4 liter koud water). 
- Ik ontsmet de contactvlakken met verdund bleekwater en let hierbij vooral op plastic en stalen vlakken, de 
voorwerpen die regelmatig worden aangeraakt zoals werkbladen, tafels, stoelen, lichtschakelaars, 
handvatten, wc’s, afstandsbedieningen, knoppen van huishoudtoestellen, bellen, klavieren met cijfercodes, 
leuningen van trappen ... 
- Ik doe het vaatwerk en het bestek in de vaatwasser (of ik was af met water en afwasmiddel). 
 - Ik was de lakens en het huishoudlinnen in de machine op 60°. Voor het desinfecteren van stoffen 
oppervlakken die niet wasbaar zijn in de machine (bv. matrassen, hoezen, hoofdkussens), verwijder ik het 
beddengoed en laat de rest gedurende een aantal uren verluchten voordat ik propere lakens opzet en/of 
gebruik ik wegwerpbeschermhoezen (voor elke huurder) en/of geef ik de voorkeur aan waterafstotende 
matrashoezen en met de spons afwasbare dekbedden en hoofdkussens. Als er geen wasmachine aanwezig is 
in de woning, steek ik het linnengoed in een zak om het te transporteren. 
- Met een procedure voor het verstuiven van virusdodend middel op mechanische wijze, type verneveling, 
kan het te respecteren tijdsverloop worden ingekort en kan ook het niet-wasbare textiel worden behandeld. 
De buitenkant van de woning: 
- Ik ontstof en reinig de buitenoppervlakken met een reinigend product (bv. water + zeep) voordat ik ze 
ontsmet. 
- Ik ontsmet het terras/balkon (bv.: tegels) met een virusdodend middel zoals bleekwater verdund met water 
(opgelet, bleekwater kan hout doen verbleken). 
- Ik ontsmet de contactoppervlakken met verdund bleekwater, de tuinmeubelen, de ligstoelen, de 
armleuningen, de handgrepen van de fietsen, de balustrades, de leuningen ... 
 

5) Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) te gebruiken tijdens de COVID-19-
gezondheidscrisis: 

- Een masker: eenmalig gebruik of wasbaar in de machine (na elk gebruik) om elke besmetting tijdens het 
schoonmaken van de woning te voorkomen. 
- Handschoenen:  Ik gebruik bij voorkeur wegwerphandschoenen. Ik gooi ze weg na het schoonmaken van de 
woning. Bij herbruikbare handschoenen: goed ontsmetten met bleekwater voor en na elke 
schoonmaakbeurt. Ik was mijn handen grondig voor en na het gebruik van handschoenen. Als er geen 
wegwerphandschoenen worden gebruikt, zorg ik ervoor dat ik mijn handen grondig was voor, tijdens en na 
het schoonmaken. De kleren die ik aanhad tijdens het schoonmaken en het ontsmetten was ik in de machine, 
op 60°C. Dit geldt ook voor mijn masker als dit meermaals kan worden gebruikt. 

 

6) Het afvalbeheer: 
- Ik voorzie een vuilniszak voor risicovol afval (maskers, handschoenen, papieren zakdoeken, 
schoonmaakdweilen enz.). Ik steek de vuilniszak in een tweede zak en wacht vervolgens 24 uur voordat ik 
deze weggooi bij het huisvuil. 
 
 
Datum: …     / …      / ….    
 
Handtekening:  
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