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Algemene Directie Gezondheid en Welzijn 

Direction Générale Santé et Bien Etre 

 

10 Mar 2020 

 

Richtlijnen 

Reinigen en desinfecteren van lokalen en oppervlaktes 

ter preventie van de verspreiding van het coronavirus 

 

1. Er is nog veel onduidelijkheid over de manier waarop het Coronavirus wordt 
overgedragen. Men gaat ervan uit dat de voornaamste manier van overdracht via 
speekseldruppels plaatsvindt. Deze druppeltjes kunnen ingeademd worden of 
overgedragen worden via hand, mond, neus, oogcontact of na contact met een voorwerp 
waarop besmette speekseldruppels aanwezig zijn. Er bestaat onduidelijkheid over de 
levensduur van het virus, de schattingen variëren van enkele uren tot dagen. Er bestaat 
ook onduidelijkheid over de vraag of het Coronavirus via stoelgang kan doorgegeven 
worden. 

2. De Codex over het Welzijn op het Werk Boek III Titel 1 (Basiseisen betreffende 
arbeidsplaatsen) bepaalt  

a. dat de werkgever de geschikte schoonmaakmethode kiest, de geschikte 
schoonmaakmiddelen en met welke schoonmaakproducten en met welke 
frequentie er schoongemaakt moet worden;  

b. en verder, dat de volgende lokalen minstens 1 maal per dag moeten gereinigd 
worden indien er niet in verschillende shiften wordt gewerkt; indien er in shiften 
wordt gewerkt, moet er voor elke shift gepoetst worden. Het gaat dan over 
sanitaire installaties (kleedkamers, wastafels, douches, toiletten), refters, 
rustlokalen en het lokaal voor de zwangere of lacterende werkneemster en/of het 
EHBO-lokaal.  

3. In het kader van de preventie van de Coronavirusoverdracht, wordt supplementair aan de 
wettelijke verplichtingen, het volgende geadviseerd: 

a. Alle vaak aangeraakte oppervlakten herhaaldelijk (d.i. meermaals per dag) te 
reinigen: trapleuningen, lichtschakelaars, deurklinken, tafeloppervlaktes in de bar 
of eetzaal, … 

b. De toiletten verschillende malen per dag te reinigen: hierbij zal de toiletpot 
gesloten worden alvorens wordt doorgetrokken, zal de toiletbril gereinigd worden 
alsook de knop om door te trekken, … 
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c. De lavabo’s en kranen meermaals per dag te reinigen en te zorgen dat er 
voldoende zeep en papieren wegwerpdoekjes aanwezig zijn. De gebruikte 
papieren doekjes worden verwijderd. Ook de deurklinken, sloten enz. van de 
toiletten worden meermaals per dag gereinigd. Indien technisch mogelijk, zorgt 
men ervoor dat men toegang heeft tot de lavabo’s zonder een deur te moeten 
openen met de hand. Ook na het wassen van de handen, is het aangewezen dat 
men de sanitaire zone kan verlaten zonder deurklink enz. aan te raken. 

d. De medische kabinetten worden meermaals per dag gereinigd in functie van het 
gebruik. 

e. De tafels in de eetzaal worden gereinigd telkens iemand gedaan heeft met eten, 
alvorens andere mensen plaatsnemen aan de tafel. 

f. Handdoeken mogen maar door EEN persoon gebruikt worden, en kunnen/mogen 
de papieren wegwerpdoekjes in de toiletten niet vervangen. 

g. Kledij en beddengoed worden niet uitgewisseld, tenzij ze eerst volgens de regels 
van de kunst op de hoogst toegelaten temperatuur werden gewassen. 

h. Borden, glazen, drinkbekers, bestek enz. worden niet gedeeld tenzij ze werden 
gewassen met detergent en warm water.  

4. Schoonmaakproducten:  

a. Er wordt aangeraden te poetsen met warm water en de gebruikelijke 
huishouddetergenten. Ter ontsmetting wordt ook javelwater aangeraden. Een 
groot aantal professionele producten zal ook voldoen: meer info staat op de 
productfiche zelf. Vooral voor fragiele oppervlaktes en gevoelig of kritisch 
materiaal moet het juiste product gebruikt worden. De poetsfirma moet hierin het 
juiste advies kunnen verstrekken. 

b. Op basis van de ervaring stelt de ECDC – het Europees Centrum voor 
ziektepreventie en -bestrijding – een aantal producten ter ontsmetting voor: 
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/coronavirus-SARS-
CoV-2-guidance-environmental-cleaning-non-healthcare-facilities.pdf. 

c. Sciensano – de website van de FOD Volksgezondheid – stelt voor een 1% 
bleekwateroplossing te gebruiken: https://epidemio.wiv-
isp.be/ID/SiteAssets/Pages/2019-
nCoV/Aanbevelingen_patienten_Hygi%C3%ABne_18februari2020_NL.pdf.  

5. De frequentie van reinigen hangt af van het aantal mensen dat potentieel druppels 
achterlaat: hoe meer mensen op EEN locatie passeren, hoe meer gepoetst moet worden. 
De frequentie van poetsen hangt ook af van de kwetsbaarheid van de mensen die op een 
locatie passeren, zoals bv. in een ziekenhuis. 

6. Het poetspersoneel draagt de juiste PBM. De poetsfirma moet hiervoor het juiste advies 
kunnen verstrekken. 
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