
Zolang het Coronavirus heerst, hebben  
we te maken met maatregelen om 
besmettingen tegen te gaan. Zowel onze 
eindgebruikers als wijzelf moeten de 
werkwijze aanpassen aan de corona-
richtlijnen. Het is heel belangrijk dat op 
een werkplek iedereen zich aan de 
richtlijnen houdt. Zowel jij als thuismaker, 
als de eindgebruiker zelf. Dan kan 
iedereen veilig en met vertrouwen zijn of 
haar werk doen.

In dit document vind je checklists met 
maatregelen voor jouw werk in tijden van 
corona. Deze maatregelen zijn er om je 
werkzaamheden zo veilig mogelijk uit te 
kunnen voeren voor de eindgebruiker, 
maar vooral ook voor jezelf. Het gaat onder 
andere over persoonlijke hygiëne, de juiste 
werkwijze, veilig afstand houden en werk-
materiaal. Deze informatie helpt jou met 
het veilig uitvoeren van jouw werk-
zaamheden op locatie. 

Is er iets niet duidelijk na het lezen van dit 
document rondom de aandachtspunten? Of 
lukt het niet om ze na te komen? Overleg dan 
altijd met je leidinggevende. Komen jullie er 
samen niet uit? Stuur dan een email aan de 
Thuisbasis via service@zizo.nl. 

Goede persoonlijke hygiëne is in deze 
situatie het allerbelangrijkste. Hygiëne-
maatregelen die je zelf moet nemen zijn: 

Trek dagelijks schone werkkleding aan. 
Was regelmatig je handen met water  
en zeep.
Ventileer waar mogelijk ruimtes door het 
openzetten van ramen of (buiten)deuren.
Houd een papieren zakdoek voor je mond 
als je niest of hoest, gooi deze daarna 
weg in de afvalemmer. Was daarna je 
handen. Een alternatief is om in je 
elleboog te hoesten of niezen.
Voor het drogen van handen zijn een stuk 
keukenrol, een schoon papieren
handdoekje of een handdoekrol geschikt. 
Het is belangrijk dat materialen om 
handen aan te drogen maar één keer 
gebruikt worden.
Gebruik (wegwerp)handschoenen volgens 
de normale regels. We gebruiken volgens 
de richtlijnen van het RIVM geen mond-
kapjes of andere neus-mondbedekking. 
Raak zo min mogelijk je mond, neus of 
ogen aan.
Maak elk voorwerp dat je hebt aan-
geraakt, zoals deurklinken en kranen, 
meteen schoon.
Groet elkaar zonder aanraking.
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Naast de persoonlijke hygiënemaatregelen 
zijn een aantal aandachtspunten 
belangrijk:

Geef elkaar de ruimte. Ook als de 1,5 
meter niet meer verplicht is, blijft dit 
een veilige afstand tot andere personen.

Zet ramen en deuren in overleg met de 
eindgebruiker zoveel mogelijk open en 
lucht de ruimtes minimaal 15 minuten.

Maak contactpunten extra goed en 
eventueel vaker schoon.

Wil de eindgebruiker dat je extra 
schoonmaakwerkzaamheden uitvoert, 
geef dan aan dat hij of zij deze werk-
zaamheden kan aanvragen via de 
Zizo-app.
Gebruik de lijst: “Aandachtsgebieden 
voor schoonmaak.” Deze lijst heb je 
ontvangen bij je indiensttreding, maar 
kun je ook opvragen bij de Thuisbasis 
via service@zizo.nl.

Denk aan de juiste werkwijze.
Maak schoon van “schoon naar vuil”  
en van “hoog naar laag”.
Vouw het doekje regelmatig, zodat je 
steeds een schoon vlak gebruikt.
Vervang het doekje regelmatig door 
een schone doek. Bijvoorbeeld na elke 
verdieping.

Reinig je werkmateriaal.
Denk ook aan de dagelijkse 
schoonmaak van de werkmaterialen 
na het schoonmaken.
Maak de stofzuiger schoon als je klaar 
bent met werken, ook aan de 
binnenzijde.
Was de doekjes en moppen op hoge 
temperatuur. Liefst op 90 graden, 
maar minimaal op 60 graden bij een 
wasprogramma van minimaal één uur.
Laat natte schoonmaakmaterialen na 
gebruik nooit in emmers achter.
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Het is een lange lijst met 

aandachtspunten. Als je vragen 
hebt, als dingen niet duidelijk 

zijn of op jouw werkplek niet 
goed mogelijk zijn, aarzel dan 

niet om contact te zoeken met je 
leidinggevende via hr@zizo.nl.  

Heb je dat al gedaan en  
kom je er met elkaar niet uit?  

Stuur dan een email aan de 
Thuisbasis via service@zizo.nl.


