Veiligheidsinstructies klant

VEILIG AAN HET WERK TIJDENS CORONA
ZIEKTE
BEN JIJ (OF EEN GEZINSLID) ZIEK?

IS JOUW THUISHULP ZIEK?

Gelieve ons kantoor onmiddellijk te verwittigen.
De thuishulp komt tijdens deze periode van ziekte niet
werken.

Dan komt de thuishulp niet werken. We gaan op zoek
naar vervanging indien je dit wenst.

HULP IN JE HUISHOUDEN
HOU STEEDS VOLDOENDE AFSTAND

TAKENPAKKET

▪
▪
▪
▪
▪

Mits naleving van alle veiligheidsinstructies kunnen
alle huishoudelijke taken worden uitgevoerd.

Minimum 1,5 meter
Geef geen handen of kus aan de thuishulp
Ga naar een andere ruimte of naar buiten
Hou kinderen uit de buurt van de thuishulp
Draag een mondmasker als je in dezelfde ruimte
bent als de thuishulp

MATERIALEN
▪

ZORG VOOR EEN GOEDE VERLUCHTING
Laat de thuishulp werken met open ramen en deuren

HANDEN WASSEN EN DROGEN
De thuishulp moet bij je thuis zijn/haar handen grondig
en regelmatig kunnen wassen en drogen.
Wanneer?
Voor, tijdens en na het werk.
Hoe?
▪ Op een vaste plaats in de woning
▪ Met water en zeep
▪ Afdrogen met papieren doekjes, keukenrol of een
propere handdoek (gewassen op minstens 60°)
▪ Papieren doekjes moeten na gebruik steeds in een
gesloten vuilbak worden gegooid
▪ Een gebruikte handdoek gooit de thuishulp na het
werk in de was (wassen op minstens 60°)

▪
▪

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN
Primahome tracht de thuishulp maximaal van
beschermingsmiddelen (wegwerphandschoenen,
papieren doekjes, …) te voorzien, ondanks schaarste
van een aantal materialen op de markt.
Als je hierin zelf ook wenst te voorzien, is dit zeker
welkom.

NAVOLGING INSTRUCTIES
Je mag de thuishulp zeker vragen om de instructies
steeds op te volgen, zoals regelmatig handen wassen
(voor, tijdens en na het werk) en handschoenen
dragen.

PAPIEREN DIENSTENCHEQUES
Leg deze ingevuld klaar. Overhandig de cheques niet
rechtstreeks aan de thuishulp, zodat er geen
persoonlijk contact is.
Elektronische dienstencheques zijn uiteraard handiger.

Zorg voor voldoende verschillende poetsdoeken
voor reiniging sanitair, keuken en de algemene
ruimtes
Zorg voor correcte poetsproducten
Was je poetsdoeken, dweilen, … steeds op
minimum 60° (liefst zelfs 90°)

NEEM CONTACT OP MET ONS KANTOOR:
▪
▪

als je nog vragen hebt over deze instructies.
wanneer je thuishulp de instructies niet
respecteert.

Gezondheid en veiligheid staan steeds voorop. Hou het gezond.
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