Protocol handen wassen en verschonen
Handen wassen:
Handen onder de kraan
Goed in zepen, ook goed tussen de vingers
30 seconden afspoelen
Afdrogen met papierendoeken en daarna gelijk weggooien.
Indien handdoeken gebruikt worden, bij nat gelijk vervangen, anders minimaal 2 x vervangen
(elk dagdeel).
Verschonen:
Handschoen aan.
Schone luier om.
Luier weg, handschoen uit.
Desinfecteer gel op je handen.
Commode reinigen met keukenpapier en allesreinigerspray (sprayen op doek).
Handen wassen zoals hierboven beschreven.
Na elk toiletbezoek was je je handen volgens de richtlijnen zoals hierboven beschreven. Zie
ook “was handen voor” en “was handen na”.
Bij ernstige diarree:
Commode afnemen met keukenpapier en allesreinigerspray
Hierna met alcohol aan de lucht laten drogen
Extra informatie omtrent hygiëne op de groep
Neem de commode nooit af met billendoekjes, dit zorgt voor verdubbeling van bacteriën
Kraan op de groep is alleen voor het gebruik na verschoning, niet om handen te wassen voor
het bereiden van eten en drinken. Gebeurd dit toch, spray de kraan met allesreiniger en droog
af met een papieren doek. Dit om kruisbesmetting te voorkomen.
Sieraden en lange nagels
Houdt nagels schoon en kort.
Gebruik geen nagellak i.v.m. schilfers.
Sieraden kunnen bacteriën vasthouden en kunnen ongemerkt ziekteverwekkers zijn, draag
geen sieraden bij risicovolle handelingen of draag handschoenen tijdens verschonen of
voedselbereiding. Voorkeur heeft geen sieraden.
Eten en drinken wordt bereid in de centrale keuken.
Maak de kraan in de keuken en op je groep 2 x per dag schoon ( na het bereiden eten keuken,
verzorgen/verschonen tussen de middag en aan het einde van de dag.) d.m.v. spray
(allesreiniger) op een doekje te sprayen en de kraan af te nemen. Zorg dat de wasbak aan het
einde van de dag meegenomen wordt. Neem aan het einde van de dag de deurklinken en
magnetron (indien aanwezig) mee met allesreiniger.

Vervang de vuilnis zak zodra deze vol is. Vaatdoekjes na schoonmaken van de tafel en
stoelen gelijk in de wasmand.
Zie verder protocollen risico inventarisatie
Was je handen vóór:
 Het bereiden of aanraken van het eten en flesvoeding
 Het eten of helpen bij eten
 Het verzorgen van een wond
 Het aanbrengen van crème of zalf
Was je handen na:
 Het bezoek aan het toilet
 Het verschonen van luiers
 Het afvegen van de billen van het kind
 Het contact met lichaamsvocht zoals speeksel, braaksel, ontlasting, wondvocht en
bloed
 Het verzorgen van een wond
 Bij zichtbaar of voelbaar vuile handen
 Het hoesten, niezen, of het snuiten van de neus (ook bij gebruik van een zakdoek)
 Het buitenspelen
 Het contact met textiel, afval of de afvalbak
 Het schoonmaken
 Het uittrekken van de handschoenen
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