
Corona is nog niet weg…
Ben ik (en mijn klant) nog altijd alert voor veiligheid?

Deze basics pas ik zelf altijd toe!
 ✓ Ik ben niet ziek of ik voel me niet ziek? Prima! Ik ga met plezier werken. 

Wel ziek of symptomen van Corona (koorts, hoesten, ademhalingsmoeilijkheden)? Onmiddellijk 
Agilitas (en mijn klant) verwittigen.

 ✓ Ik maak gebruik van bus, tram of trein om naar het werk te gaan? Mondmasker niet vergeten? 
Ik doe mijn mondmasker altijd correct aan en uit. Ook het onderhoud pas ik correct toe. Agilitas heeft 
mij dat goed uitgelegd en ik heb dit goed begrepen.

 ✓ Ik hou altijd en overal minstens 1,5 meter afstand.
 ✓ Ik was regelmatig mijn handen grondig met water en zeep, zeker bij het begin en op het einde van 

mijn werk. 
Mijn handen droog ik af met papieren tissues en gooi ze in de vuilbak.  
Daarnaast heb ik ook nog de handgel van Agilitas.

 ✓ Ik raak mijn gezicht niet aan met mijn handen.
 ✓ Ik snuit mijn neus altijd in een nieuw papieren zakdoekje, gooi het weg in de vuilbak en was mijn 

handen. 
Ook als ik hoest of nies in mijn elleboogholte of in een papieren zakdoekje was ik erna mijn handen. 

 ✓ Ik draag maximaal mijn handschoenen om te poetsen.  
Ik trek mijn handschoenen correct aan en uit en vervang ze na elke poetsbeurt. Agilitas heeft mij dat 
goed uitgelegd en ik heb dit goed begrepen. 

 ✓ Ik poets extra grondig de belangrijkste aanraakpunten bij mijn klant.  
Bijvoorbeeld: deurklinken, lichtschakelaars, telefoons, de eettafel, het aanrecht, de afstandsbediening, 
enzovoort.

 ✓ Ik desinfecteer het sanitair (spoelknop, handsteun, kraan, enzovoort).
 ✓ Ik contacteer altijd Agilitas wanneer ik vragen heb.

Deze basics check ik elke poetsbeurt bij mijn klant
 ✓ Bij mijn klant is niemand besmet met Corona of heeft niemand symptomen (koorts, hoesten, 

ademhalingsmoeilijkheden)? Top! 
Is dat wel het geval, dan mag ik niet werken. Ik verwittig onmiddellijk Agilitas.

 ✓ Ik werk in veilige omstandigheden bij mijn klant en heb geen onveilig gevoel. 
Is dat wel zo dan mag ik de werkplek verlaten en verwittig ik onmiddellijk Agilitas.

 ✓ Tijdens het poetsen bevindt mijn klant zich in een aparte ruimte of altijd zo ver mogelijk van mij en 
minimum op 1,5 meter afstand.

 ✓ Mijn klant verlucht de woning.
 ✓ Mijn klant betaalt met elektronische dienstencheques? Super! 

Als mijn klant toch nog met papieren dienstencheques betaalt, zeg ik dat elektronische 
dienstencheques absoluut de voorkeur zijn. 
In afwachting van de overstap naar elektronische dienstencheques, legt mijn klant de papieren 
dienstencheques op voorhand klaar op tafel.

Check, check, check…. OK?
Super! Veel veilig werkplezier!


