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Coronavirus - Instructies voor het uittrekken van
wegwerphandschoenen
1 Beschrijving
In deze fiche wordt beschreven hoe u wegwerphandschoenen veilig
kunt uittrekken om een besmetting met het coronavirus te voorkomen.

2 Preventieve maatregelen
Opgelet: in eerste instantie moeten organisatorische maatregelen worden toegepast. De belangrijkste
maatregel is: wie zich ziek voelt, moet thuisblijven. Een tweede belangrijke maatregel is ‘social
distancing’: hou altijd minimaal 1,5 m afstand, ook tijdens verplaatsingen.
Een voldoende goede hygiëne op de werkvloer is de belangrijkste collectieve maatregel.
Als de ‘social distancing’ niet permanent kan worden gegarandeerd, moeten organisatorische en
technische maatregelen genomen worden. Als deze maatregelen niet blijken te volstaan, moeten
individuele maatregelen genomen worden.
Een andere risico heeft betrekking op het vastnemen van mogelijk besmette materialen, werkstukken,
oppervlakken, arbeidsmiddelen, afvalwater, … Daarom is het soms ook aangewezen om
wegwerphandschoenen te dragen (eventueel onder de werkhandschoenen). Iedereen weet hoe je
handschoenen moet aantrekken, maar het grootste besmettingsgevaar doet zich voor tijdens het
uittrekken van de wegwerphandschoenen. Bovendien moet er ook tijdens de werkzaamheden
vermeden worden dat het gezicht wordt aangeraakt met de wegwerphandschoenen!

3 Instructies voor het gebruik en het uittrekken van handschoenen
Opgelet: zorg dat je je gezicht of andere ontblote lichaamsdelen niet aanraakt met de handschoenen. Dit om
een mogelijke besmetting met het coronavirus te vermijden.
■
■
■
■
■
■

Gebruik wegwerphandschoenen enkel wanneer je nauwkeurig en fijn werk moet uitvoeren.
Gebruik geen wegwerphandschoenen als je je handen moet onderdompelen in een vloeistof.
Zorg dat je handen schoon en droog zijn wanneer je de handschoenen aantrekt.
Vermijd sieraden en lange nagels.
Controleer de goede staat van de handschoenen voordat je ze aantrekt.
Verwijder de handschoenen in geval van contact met de producten of als ze beschadigd zijn. Gooi ze weg
en was je handen.
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Uittrekken van handschoenen
1. Neem de eerste handschoen vast aan de
buitenkant, ter hoogte van de handpalm.

2. Trek de handschoen naar omhoog en
schuif ze van je hand.

3. Neem de uitgetrokken handschoen in de
palm van je andere hand.

4. Neem de tweede handschoen voorzichtig
met twee vingers vast bij de opening aan
de binnenkant.

5. Keer de handschoen binnenstebuiten
terwijl je ze van je hand schuift. Doe dit
zonder de buitenkant van de handschoen
aan te raken! Zo maak je een pakketje met
de beide handschoenen.
6. Gooi de handschoenen in de vuilnisbak en
was je handen grondig met water en zeep.
Desinfecteer je handen indien nodig.

Instructies voor het dragen en het verwijderen van de handschoenen [Bron: INRS ©]
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