PROTOCOL - Gebruik mondmaskers
Respecteer steeds de richtlijnen om jezelf en de ander te beschermen!
(afstand, goede handhygiëne, thuis blijven bij ziekte, …)
Opgelet voor vals gevoel veiligheid: doel is voorkomen dat je anderen besmet
Ververs elke 3 uur of max. halve dag of wanneer mondmasker of filter nat is
Bekijk eerst het ILVO-filmpje https://youtu.be/7-OIBNfEIZY
Zelfgenaaid mondmasker met filter

wegwerp chirurgische maskertjes (EN 14683 IIR)

HERGEBRUIK masker na STERILISATIE

WEGWERP !

WERKWIJZE
1.

HANDEN WASSEN
 minstens 40 seconden met zeep
 droog af met wegwerppapier

2.

MONDMASKERS AANTREKKEN
 Neem plastiek zak met één mondmaskers (met filter er reeds in) erin
 Doe een mondmasker aan ZONDER DE BINNENKANT AAN TE RAKEN
 gebruik de uiteinden van de linten
 Zorg dat DE MOND EN NEUS BEDEKT zijn met het mondmaker
 geen openingen/spleten tussen aangezicht en masker
 Plaats eventueel een VEILIGHEIDSBRIL over de bovenrand van masker
 sluit beter aan op de neusbrug
 VERMIJD AANRAKEN VAN HET MASKER EN AANGEZICHT
 was of ontsmet opnieuw je handen indien dit wel gebeurt
 Laat je mondmasker NIET LOS ROND JE HALS BENGELEN
 VERVERS elke 3 uur of max. halve dag of wanneer mondmasker of filter nat is

3.

NA GEBRUIK of BIJ VERVERSEN:
 WAS de handen
 Doe WEGWERPHANDSCHOENEN aan
 Neem het mondmasker af LANGS ACHTEREN
 gebruik de uiteinden van de linten
 vermijd contact met voorzijde van het masker
 Verwijder de filter uit het MONDMASKER en gooi in een APARTE EMMER MET
ZEEPOPLOSSING (detergent)
 Gooi het masker in de EMMER MET ZEEPOPLOSSING (detergent) of in de EMMER met
de vuile filters in geval van het wegwerpmodel



Trek je HANDSCHOENEN op een veilige manier UIT (zie FIGUUR) en gooi in een
afsluitbare vuilzak:

https://i.pinimg.com/originals/33/52/ed/3352eda664964bf2593947c4964c0ab4.jpg



WAS opnieuw grondig je HANDEN met zeep of gebruik ontsmettingsgel

PROTOCOL - Reinigen en ontsmetten
gelaatsschermen en veiligheidsbrillen
Respecteer steeds de richtlijnen om jezelf en de ander te beschermen!
(afstand, goede handhygiëne, thuis blijven bij ziekte, …)
Persoonlijke beschermingsmiddelen worden niet onderling gedeeld!
Reinig en ontsmet per halve dag én op het einde van elke dag/werktaak
Bekijk eerst het filmpje https://youtu.be/iEbhZDw3qPc
gelaatsscherm

veiligheidsbril

Benodigdheden
1. Emmer met zeepoplossing (detergent)
2. Ontsmettingsmiddel:

ethanoloplossing (min70%), javeloplossing (instructies verpakking) of Umonium
3. Ontsmettingsgel (voorzien in pompjes)
4. Water, zeep en wegwerppapier/vod

WERKWIJZE
1.

HANDEN WASSEN
 minstens 40 seconden met ZEEPOPLOSSING
 droog af met WEGWERPPAPIER
 REINIG grondig het oppervlak waar je je propere spullen zal opleggen (zie verder, punt 2)

2.

SCHERM of BRIL REINIGEN
 Neem het scherm of de bril vast zonder de voorzijde/binnenzijde aan te raken
 REINIG deze met een zeepoplossing en ONTSMET nadien met ontsmettingsmiddel:
- bij zichtbare, kleine verontreiniging (stof, …):
* verwijder dit met een zeepoplossing met behulp van een vochtige vod/papier
* maak droog met wegwerppapier
* ontsmet daarna het volledige gelaatsscherm of de bril (alle zijden)
met ontsmettingsmiddel op een vod/papier

- bij ergere verontreiniging:
* verwijder het vuil met een vochtige vod/papieren doekje (met zeepoplossing)
* dompel het scherm/bril volledig onder in een emmer met zeepoplossing
* maak het scherm proper met een vod/papier en maak droog met wegwerppapier
* ontsmet daarna het volledige gelaatsscherm of de bril (alle zijden)
met ontsmettingsmiddel en papier
 BERG onmiddellijk veilig en proper op (persoonlijk gebruik)
 Reinig de plaats waar je je vuil materiaal had neergelegd
 WAS opnieuw grondig je HANDEN met zeep of gebruik ontsmettingsgel

Opmerkingen:
 VERMIJD het AANRAKEN van voorzijde bril/gelaatsscherm en aangezicht
 REINIG en ONTSMET per halve dag én op het einde van elke dag/werktaak

PROTOCOL
Assembleren mondmaskers en hergebruik
Respecteer steeds de richtlijnen om jezelf en de ander te beschermen!
(afstand, goede handhygiëne, …)
Bekijk eerst het ILVO-filmpje https://youtu.be/J1eQallWM4s
De mondmaskers hebben voornamelijk de functie om nevels uit de mond tegen te houden.
Zo verspreid je geen viruspartikels naar de omgeving.
Het inbrengen van een filter in het masker om de lucht extra te zuiveren, is optioneel.

Benodigdheden

Materiaal/
1. Zelf genaaid mondmasker
2. Filtermateriaal

(op maat geknipt – 11x16cm):
TORK universal H2 doekjes
3. Ontsmettingsoplossing
(ethanoloplossing (min70%),
javeloplossing (instructies verpakking)
of Umonium)
4. Emmer met zeepoplossing (detegent)
5. Ontsmettingsgel (voorzien in pompjes)

6. Water, zeep en wegwerpdoekjes
7. Wegwerphandschoenen
8. Veiligheidsbril
9. Curverbox met deksel
10. Plastiek zipzakje/diepvrieszakje
11. Wasmand
12. Wasmachine en wasmiddel
13. Droogrek/-trommel
14. Strijkijzer + strijkplank

WERKWIJZE
1.

HANDEN WASSEN
 minstens 40 seconden
 met ZEEP
 droog af met WEGWERPPAPIER

2.

MONDMASKERS AANTREKKEN (zie filmpje en protocol)
 Doe een mondmasker aan ZONDER DE BINNENKANT AAN TE RAKEN
 gebruik de uiteinden van de linten
 Zorg dat DE MOND EN NEUS BEDEKT zijn met het mondmaker
 geen openingen/spleten tussen aangezicht en masker
 Plaats eventueel een VEILIGHEIDSBRIL over de bovenrand van het masker of PAPERCLIP
 sluit beter aan op de neusbrug
 VERMIJD AANRAKEN VAN HET MASKER EN AANGEZICHT
 was of ontsmet opnieuw je handen indien dit wel gebeurt
 Laat je mondmasker NIET LOS ROND JE HALS BENGELEN
 VERVERS elke 3 uur of max. halve dag of wanneer mondmasker of filter nat is
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3. FILTERS IN MONDMASKERS PLAATSEN EN BEZORGEN












WAS of ONTSMET je handen met ontsmettingsgel
Doe WEGWERPHANDSCHOENEN aan en ontsmet met ontsmettingsoplossing
Strijk de lege STRIJKPLANKHOES grondig
Neem een VERS GEWASSEN MONDMASKER (zonder binnenkant masker aan te raken)
STRIJK het mondmasker en de linten langs beide kanten (hoge temperatuur en stoom).
Om tijd te besparen, kan gekozen worden om de linten niet te strijken.
Het plaatsen van een filter in het masker is optioneel
o OPEN met ontsmette handschoenen het mondmasker
o Neem één OP MAAT GESNEDEN FILTER
o Stop deze filter IN DE OPENING van het mondmasker
o SLUIT het mondmasker
Stop het mondmasker afzonderlijk in EEN DIEPVRIESZAK/ZIPZAKJE
 Eén (of twee) mondmasker(s) per zakje !
VERZAMEL alle zakjes in een ontsmette plastiek curverbox en sluit de box
Trek je HANDSCHOENEN op een veilige manier UIT (zie FIGUUR) en gooi in de vuilbak:

https://i.pinimg.com/originals/33/52/ed/3352eda664964bf2593947c4964c0ab4.jpg

 Breng dit naar de plaats waar ze zullen worden aangetrokken (bij verwisselen van ruimtes
steeds algemene hygiënemaatregelen respecteren)
 Indien nodig, terug alles gebruiksklaar maken voor volgende batch
4. GEBRUIKTE MONDMASKERS OPHALEN EN WASSEN (minstens 1X per dag)

 Neem een paar HANDSCHOENEN, MONDMASKER en een VERSE EMMER (met ontsmet
handvat) met zeepoplossing mee ter vervanging – voorzie ook een APARTE EMMER met
zeepoplossing om de gebruikte filters in op te vangen
 Zet deze emmers klaar voor de nieuwe bath gebruikte mondmaskers en filters
 Trek MONDMASKER en HANDSCHOENEN en breng de “vuile” emmer naar de wasplaats
te brengen
 Verwijder de gebruikte mondmaskers uit de emmer en stop deze in de WASMACHINE
(raak machine niet of minimaal aan – zorg dat de wasmachinedeur al open staat)
o Tip: gebruik waszakjes om verstrengelen van de linten te vermijden: 5 maskers per
waszakje. Hou de 5 maskers vlak en netjes tegen elkaar d.m.v. een wasknijper
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 LEDIG de aparte emmer met de gebruikte papierfilters uit de mondmaskers in een aparte,
afsluitbare vuilniszak
 TREK je HANDSCHOENEN uit (zie figuur hierboven)







Doe verse WEGWERPHANDSCHOENEN aan
SLUIT de machine en voeg WASMIDDEL toe
Was de mondmaskers op PROGRAMMA 90°C
ONTSMET de aangeraakte delen van de wasmachine met ethanoloplossing
Spoel de emmers uit en ONTSMET het handvat met ethanoloplossing
Doe je MONDMASKER uit, haal de filter eruit en deponeer in een emmer met
zeepoplossing en gooi je mondmasker in een aparte emmer met zeepoplossing
 TREK je HANDSCHOENEN uit (zie figuur hierboven)
 WAS JE HANDEN grondig met zeep
 WAS JE HANDEN grondig met zeep of gebruik ontsmettingsgel
 Hang de mondmaskers op om te drogen of stop in droogtrommel
 WAS JE HANDEN grondig met zeep of gebruik ontsmettingsgel
 Neem de mondmaskers van de wasdraad of het wasrekje of uit droogtrommel
 Verzamel de DROGE MONDMASKERS in een wasmand of curverbox (ontsmet met
ethanoloplossing)
 Herhaal de VUL- en STRIJKPROCEDURE
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PROTOCOL
KNIPPEN FILTERS voor MONDMASKERS
Respecteer steeds de richtlijnen om jezelf en de ander te beschermen!
(afstand, goede handhygiëne, thuis blijven bij ziekte, …)
Neem het volledige protocol door alvorens te starten
Bekijk ILVO-filmpje op https://youtu.be/CAVkEcwkT0k
De mondmaskers hebben voornamelijk de functie om nevels uit de mond tegen te houden. Zo
verspreid je geen viruspartikels naar de omgeving. Het inbrengen van een filter in het masker is
slechts optioneel, om de lucht die je inademt te zuiveren.

Benodigdheden

Materiaal/
1. Filtermateriaal:

TORK universal H2 doekjes
(4 740 stuks/doos)
(bijbestellen via Luc De Jaegher)
2. Ontsmettingsoplossing

(ethanoloplossing (min70%),
javeloplossing (instructies verpakking)
of Umonium)

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Water, zeep en wegwerpdoekjes
Wegwerphandschoenen
Flowkast
Plastiek zipzakje/diepvrieszakje
Curverbox met deksel of plastiek zak
Papiersnijmachine/schaar
Bestellingenlijst (Koen/QAML/QAAB)

Werkwijze
1.

HANDEN WASSEN en WEGWERPHANDSCHOENEN
 minstens 40 seconden met ZEEP
 droog af met WEGWERPPAPIER
 Doe WEGWERPHANDSCHOENEN aan en ontsmet met ontsmettingsoplossing
 REINIG EN ONTSMET DE WERKPLEK/FLOWKAST met geschikt ontsmettingsmiddel
(virucidaal)
 ONTSMET eveneens het te gebruiken MATERIAAL (snijmachine)

2.

OP MAAT KNIPPEN FILTERS (1x voldoende grote batch voorzien per dag)
 Werk in de FLOWKAST
 Haal de TORK doekjes uit de verpakking
 SNIJ de doekjes middendoor (11 cm breedte per helft)

PLOOI per afzonderlijk doekje 1 flapje open
 STAPEL de exemplaren op elkaar
 Steek de afgesneden exemplaren in een VERSE PLASTIEK ZIPZAK/DIEPVRIESZAK
 HERHAAL dit voor het totaal aantal nodige filters
 Verzamel alles in ontsmette curverbakken of in verse plastiek zakken
 Zet de gevulde bakken/zakken klaar op de afgesproken centrale verzamel-/ophaalplaats
(T&V370) en verwittig Marijke Baele of Geert Goeteyn voor ophaling en verdeling per site
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