Preventiefiche 1069 05/2020

Reinigen en desinfecteren tijdens de coronavirus

1. Beschrijving
In deze coronatijden is het aanbevolen om frequent aangeraakte oppervlakken en gedeelde gebruiksvoorwerpen op regelmatige basis te reinigen en/of te desinfecteren (ontsmetten).
Deze preventiefiche richt zich op het reinigen en desinfecteren in ateliers, bouwplaatsen
en bijbehorende sanitaire voorzieningen, lunch- en overlegvoorzieningen gedurende de
coronapandemie. Hij is dus niet gericht op residentiële verblijven of plaatsen waarin vermoedelijke of bevestigde coronapatiënten aanwezig zijn.

2. Regelgeving
Voor het reinigen en desinfecteren (ontsmetten) van frequent aangeraakte opperkvlakken
en gedeeldegebruiksvoorwerpen worden chemische agentia gebruikt. We verwijzen voor
meer informatie over de van toepassing zijnde regelgeving en de etikettering van deze
stoffen naar de preventiefiche P000 ‘Gebruik van gevaarlijke agentia’ en naar de toolboxfiche 2004 ‘Gevaarlijke agentia: etikettering en veiligheidsinformatieblad’

3. Reinigen en desinfecteren (ontsmetten)
3.1 Frequent aangeraakte oppervlakken die gereinigd of
ontsmet moeten worden in een bouwbedrijf of werf:

Bron: Skoda

 meubilair: tafels, stoelen (inclusief armsteunen), bureaus ...
 bedieningen: deurklinken, lichtschakelaars, kranen, toiletspoeling, bedieningstoetsen
en -hendels van apparaten/machines ...
 informatica- en communicatie-apparatuur: toetsenborden, muizen, telefoons ...
 sanitaire voorzieningen: toiletten, lavabo’s, douches ...
 gebruiksvoorwerpen: gedeeld handgereedschap ...
 bestelwagens, vrachtwagen: deurklinken, bedieningen, versnellingspook ... (indien
meerdere chauffeurs)

3.2 Desinfectie (ontsmetting)
Desinfectie is voornamelijk aangewezen voor oppervlakken en gedeelde gebruiksvoorwerpen die veelvuldig aangeraakt of gebruikt worden.

3.3 Reiniging
Voor de overige grote contactoppervlakken, gebruiksvoorwerpen en materialen die niet
gedesinfecteerd kunnen worden (bv. omdat het desinfectiemiddel ze zou beschadigen),
kan men zich beperken tot een reiniging. Detergenten hebben ook al een zekere virusinactiverende werking.
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3.4 Moeilijk te reinigen of te desinfecteren oppervlakken
Voor moeilijk te reinigen of te desinfecteren oppervlakken (bv. bedieningsklavieren, elektronische toestellen) kan het gebruik van een reinigbare hoes overwogen worden. Een
vershoudfolie over de bedieningen plaatsen is een mogelijkheid
Vloeren vallen niet onder frequent aangeraakte oppervlakken. Het stofzuigen van de vloer
wordt afgeraden omdat dan de stofdeeltjes die eventueel virusdeeltjes bevatten, in de
lucht worden gebracht. Er wordt wel aangeraden om de vloer dagelijks te reinigen met
water en detergent.

4. Stappenplan om te reinigen en desinfecteren
vooraf

reinigen

spoelen

desinfecteren

naspoelen
!

4.1 Alvorens te beginnen
 Lees aandachtig de voorschriften van de producten die je gaat gebruiken.
 Respecteer de aanbevolen dosering, gebruikswijze en de te nemen voorzorgsmaatregelen.
 Draag steeds wegwerphandschoenen.
 Maak zo veel mogelijk gebruik van reinigingsdoeken en -hulpmiddelen voor eenmalig
gebruik (wegwerp).
 Raak je gezicht niet aan tijdens het reinigen.

4.2 Stap 1: Reinigen
 Om een oppervlak correct te kunnen desinfecteren, moet het eerst gereinigd worden.
Aanwezige vervuiling kan er namelijk voor zorgen dat het desinfectiemiddel onvoldoende werkzaam is.
 Gebruik hiervoor huishoudreinigingsmiddelen op basis van detergent (allesreiniger).
Vermijd filmvormende reinigingsmiddelen zoals bruine zeep.
 Werk steeds van de schoonste naar de vuilste zone toe en eveneens van hoog naar
laag.

4.3 Stap 2: Spoelen vóór desinfectie
 Voorafgaand aan de desinfectie moet een gereinigd oppervlak gespoeld worden met
proper water.
 Deze stap heeft tot doel restanten van het reinigingsmiddel te verwijderen.
 Deze restanten kunnen namelijk zorgen voor een verminderde werking van het desinfectiemiddel of reageren met het desinfectiemiddel en giftige stoffen vormen.

4.4 Stap 3: Desinfecteren
 Het doel van een desinfectie is het inactiveren van eventuele viruspartikels die nog
aanwezig zouden zijn na het reinigen.
 Voor het desinfecteren van oppervlakken in een atelier- of werfomgeving is een ethanoloplossing (≥ 70%) of een verdunde bleekwateroplossing (0,1% natriumhypochloriet) het meest aangewezen desinfectiemiddel.
 Gebruik bij voorkeur een doek of spons om het product aan te brengen; zo vermijd je
het inademen van de producten tijdens het spuiten met een spray- toestel
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4.5 Stap 4: Naspoelen
 Bij het gebruik van een bleekwateroplossing is naspoelen met proper water sterk aanbevolen na het respecteren van de inwerkingstijd (ongeveer 5 minuten). Als dat niet
gebeurt, kan de resterende bleekwateroplossing schade veroorzaken aan het oppervlak.
 Bij het gebruik van producten op basis van alcohol is naspoelen niet nodig, aangezien
de alcoholresten vanzelf zullen verdampen.

5. Na afloop
 Gooi alle reinigingsdoeken en -hulpmiddelen voor eenmalig gebruik weg in een hiervoor voorziene afgesloten vuilnisbak (type pedaalemmer).
 Desinfecteer alle herbruikbare reinigingshulpmiddelen met een verdunde bleekwateroplossing (0,1% natriumhypochloriet) of was ze indien mogelijk op minstens 60°C met
een regulier wasmiddel.
 Werp ook de gedragen wegwerphandschoenen na afloop in de afgesloten vuilnisbak.
 Was tot slot ook grondig je handen met zeep of een desinfecterende (ontsmettende)
gel. Gebruik voor het wassen van de handen niet de ontsmettingsmiddelen voor de
oppervlakken.

6. Frequentie
 Frequent aangeraakte oppervlakken en gebruiksvoorwerpen moeten minstens eenmaal per dag gereinigd en/of gedesinfecteerd worden.
 Bij voorkeur gebeurt dit zo vaak mogelijk, rekening houdend met de gebruiksfrequentie.
 Gedeeld gereedschap wordt na ieder gebruik gereinigd en waar mogelijk gedesinfecteerd.

7. Desinfectiemiddelen (ontsmettingsmiddelen)
Desinfectiemiddelen zijn geen onschuldige producten en moeten daarom met de nodige
voorzichtigheid worden gebruikt.
De meeste toegelaten producten zijn gemaakt op basis van ethanol (in een oplossing van
minstens 70%) of natriumhypochloriet (bleekwater).
Welk bestanddeel wordt gebruikt, hangt ook af van de grootte van het te desinfecteren
oppervlak. Het product wordt bij voorkeur aangebracht op een zuivere doek waarmee het
oppervlak vervolgens wordt gedesinfecteerd. Gebruik hiervoor een andere doek dan de
doek die je gebruikt voor het reinigen.
Om veilig met desinfectiemiddelen te werken, moeten steeds de voorschriften van de fabrikant gerespecteerd worden, zowel op het vlak van de aanbevolen dosering en de werkwijze als dat van de voorzorgsmaatregelen.

7.1 Ethanol in een oplossing van minstens 70%
Voor kleinere oppervlakken geniet een desinfectie met producten op basis van ethanol de
voorkeur. Deze oplossingen zijn ook kant-en-klaar beschikbaar in een volledig gedenatureerde vorm (eurodenaturant). Dat betekent dat het op alcohol gebaseerde product ondrinkbaar is gemaakt door de toevoeging van bijkomende stoffen, waardoor het niet meer
onderhevig is aan accijnzen. Dergelijke volledig gedenatureerde producten zijn goedkoper dan niet-gedenatureerde vormen.
Oplossingen met alcohol en ethanol zijn biociden, middelen ter vernietiging van schadelijke organismen en dus schadelijk voor het milieu.
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7.2 Natriumhypochloriet in een finale concentratie van
0,1% (bleekwater, javel)
Voor grotere oppervlakken (> 0,5 m²) geniet bleekwater de voorkeur. Een verdunde oplossing (0,1% natriumhypochloriet) moet aangemaakt worden met koud water.
Omdat commercieel verkrijgbaar bleekwater (javel) vaak varieert tussen 1,5% en
4,7% natriumhypochlorietgehalte, stelt men als algemene regel een verdunning
van 1 op 25 voor, wat overeenkomt met 40 ml javel per liter water.
Op deze manier blijf je voor quasi elk type javel boven de vereiste 0,1% of 1.000 ppm.
Natriumhypochloriet is een sterk oxiderend product. Op bepaalde ondergronden, zoals
kunststoffen en natuursteen, kan het (herhaaldelijk) gebruik aanleiding geven tot verkleuring en/of beschadiging.
Dit product is eveneens giftig voor organismen die in het water en de natuur leven.
Meng geen chloorhoudende producten en gebruik ze niet in combinatie met andere producten, want daarbij bestaat een risico op het vrijkomen van giftige dampen
(chloorgas). Daarom is het ook aangewezen om gebruik te maken van afzonderlijke
doeken en/of dweilen voor de reiniging en de desinfectie.
Voor meer informatie over het aanmaken van bleekwateroplossingen verwijzen wij naar
het document “Coronavirus (COVID-19): javel” van de Algemene Pharmaceutische Bond
(apb).
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