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1. Interne gedragsregels hygiëne
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Verzorg je mond-, lichaams- en haarhygiëne;
Haren, baard en snor: kort en verzorgd, lange haren steeds
samendoen of het dragen van een haarbeschermer is verplicht;
Nagels moeten proper en kort zijn, ongelakt en geen
kunstnagels;
Juwelen, zichtbare piercings, uurwerken en persoonlijke
bezittingen zijn verboden, uitgezonderd gladde trouwring;
Trek propere werkkledij aan. Het dragen van werkkledij
van en naar huis is verboden;
Vuile zone: vuile en propere werkkledij altijd gescheiden
houden;
Draag steeds de verplichte werkkledij en de verplichte
persoonlijke beschermingsmiddelen (vb. handschoenen)
op een correcte manier;
beschadigde of versleten werkkledij herstellen of vervangen: aanvraag bij de afdelingsverantwoordelijke;
Handen zorgvuldig wassen en ontsmetten:
Wanneer: voor en na de maaltijd;
na elk toiletbezoek;
bij de ingang en uitgang van de vuile zone;
na dagtaak;
Hoe:
water + zeep + hygiënische handendesinfectie;
Zie procedure handenreiniging pag. 4
Waarmee: Kenoderm/ Kenosept-G;
Wie:
Iedereen.
Wondjes steeds laten verzorgen en afdekken met bedrijfspleister;
Werk ordelijk en net. Volg steeds de gegeven instructies
voor reinigen en ontsmetten;
Snoepgoed, eten, en medicatie zijn verboden in de wasserij en kelder;
Roken is verboden in het ganse gebouw;
Chemische producten (reiniging, ontsmetting, onderhoud…) enkel in originele verpakking bewaren;
Persoonlijke bezittingen zijn verboden in de wasserij;
Drank (water) is enkel toegelaten, die in gesloten PET flessen kan bewaard blijven;
De PET flessen dienen na gebruik steeds gesloten te worden en buiten de uitrusting/machine geplaatst te worden;
Bij glasbreuk verplicht glaspolicy toepassen;
Glas zoals fotohouder, spiegels zijn verboden in wasserij
en kelder;
Enkel reiniging- en/of onderhoudsproducten gebruiken;
welke door St-Joris ter beschikking worden gesteld;
Verplicht deponeren van afval in de desbetreffende afvalbakken;
Zelfwas van werkkledij is verboden;
Steeds de procedure/instructies correct opvolgen;
Herwas: gewassen linnen en kledij dat in contact gekomen is met de vloer moet opnieuw gewassen worden.
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Textielservice

Service de textile

Procedure
handenreiniging
2. Procedure
handenreiniging en desinfectie
Handenreiniging
stap 1

stap 2

Handen nat maken

Gebruik zeepdispenser

Zeep verdelen

Palmen tegen elkaar

Tussen vingers

Vingertoppen

30 sec.

Met gesloten vingers

Duimen in handpalm

Met vingertoppen
in handpalm

Droog handpalm en rug
van de handen

Droog vingers en
rond de nagels

stap 3
Spoel met water vanaf
de handpalmen

stap 4
Droog de handen, gebruik papieren doekjes

Desinfectie
stap 5

30 sec.

Gebruik zeepdispenser
met desinfecterende
handalcohol

Wrijf de handen grondig in gedurende 30 seconden en laat de

handen aan de lucht drogen.
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RABC

Risk and Biocontamination Control

Sluit kraan met
handdoekjes

St-Joris Hygiëneplan

3. Hygiëneregels installaties / vrachtwagens / gebouw
Sanitaire ruimtes
Toiletten en wastafels
Wanneer
Hoe
Waarmee
Wie

dagelijks;
Reinigen met nodige materiaal;
Allesreiniger;
Schoonmaak.

Vloer sanitaire ruimtes / refter
Wanneer
Hoe
Wie

1 x /dag borstelen;
Borstel / stofzuiger;
Schoonmaak.

Wanneer
Hoe
Waarmee
Wie

1 x / week dweilen;
Dweilen;
Allesreiniger;
Schoonmaak.

Werktafels / reparatie / machines /
vloerplaten / mangels en dekenvouwers
Wanneer
Hoe
Waarmee
Wie
Wanneer
Hoe

Dagelijks einde werktijd
Oppervlakte verstuiven met desinfectiemiddel en
kort daarna (5 minuten) droogmaken met schone doek;
Desinfectiemiddel;
Personeel.

Waarmee
Wie

Groot onderhoud op zaterdag
Alle machines installaties en toebehoren
volledig afstoffen met luchtdruk;
Luchtdruk en stofdoek;
Onderhoudsploeg zaterdag.

Wanneer
Wat
Waarmee
Wie

Dagelijks voor de werktijd
Reinigen filters mangels en drogers;
Luchtdruk;
Personeel.

Vloer vuile zone
Wanneer
Waarmee
Wie

1 x /dag borstelen einde werktijd
Borstel / aftrekker;
Personeel vuile zone.

Wanneer
Hoe
Waarmee
Wie

1 x / week opwassen
Schrobmachine;
Allesreiniger;
Onderhoudsploeg.
5

St-Joris Hygiëneplan

Wasstraat
Wanneer
Hoe
Waarmee
Wie

1x/dag poetsen einde werktijd;
Reiniging van de wasbuis met water en doeken;
Allesreiniger;
Personeel wasserij.

Wanneer
Hoe
ken;
Waarmee
Wie

onderhoud wasstraten op zaterdag;
Grondige reiniging van wasbuis met water en doeAllesreiniger;
Onderhoudsploeg op zaterdag.

Transportmiddelen / Intern transport
Transportbanden
Wanneer
Hoe
Waarmee
Wie

Wekelijks op zaterdag;
Oppervlakte inspuiten desinfectiemiddel;
Desinfectiemiddel;
Onderhoudsploeg zaterdag.

Waswagens
Wanneer
Hoe
Waarmee
Wie

- Iedere keer bij overgang vuile naar propere zone;
- Let op: ook na gebruik door textiel
dat niet kiemreducerend gewassen is;
Desinfectie via de containerwasser
Thermische desinfectie;
Onderhoudsploeg.

Container
Wanneer
Hoe
Waarmee
Wie

Na gebruik in de vuile zone
Desinfectie via de containerwasser
Thermische desinfectie;
Personeel wasserij

Bindmachine
Wanneer
Hoe
Waarmee
Wie
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Dagelijks einde werktijd;
Oppervlakte verstuiven met desinfectiemiddel
en kort daarna droogmaken met schone doek;
Desinfectiemiddel;
Personeel.
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Centrifuge-watertank
Wanneer
Hoe
Waarmee
Wie

Onderhoud op zaterdag;
Centrifugewatertank aflaten en schoonmaken
en desinfecteren;
Allesreiniger;
Desinfectiemiddel;
Onderhoudsploeg zaterdag.

Pers
Pers
Wanneer
Hoe
Waarmee
Wie

op zaterdag;
pers afwassen + desinfecteren;
Allesreiniger: Eco-Des;
Desinfectiemiddel;
onderhoudsploeg zaterdag.

Perswatertank
Wanneer
Hoe
Waarmee
Wie

op zaterdag;
tank aflaten, reinigen en desinfecteren;
Allesreiniger: Eco-Des;
Desinfectiemiddel;
onderhoudsploeg zaterdag.

Vloer schone zone
Wanneer
Waarmee
Wie

1 x /dag borstelen einde werktijd;
Borstel / aftrekker;
Personeel.

Wanneer
Hoe
Waarmee
Wie

1 x /week opwassen;
Reinigen met schrobmachine;
Allesreiniger;
Schoonmaak / onderhoudsploeg.

Vrachtwagens
Wanneer
Hoe
Waarmee
Wie

1x per week op zaterdag;
Buitenkant: carwashinstallatie
met automatische dosering;
Binnenkant: desinfectie van de wanden en de vloer;
Desinfectiemiddel: Eco-Des;
Onderhoudsploeg zaterdag.
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