
 

Voorbeeld hygiëneplan COVID-19 
 

Maak een hygiëneplan op in het kader van de maatregelen rond het coronavirus COVID-19. 
Denk daarbij zeker aan volgende zaken: 

• Reinig, met water en zeep - minimaal om de 2 uur - sanitair, waterkranen, bureaubladen, werktafels, 
klinken, knoppen, printers,… (alles wat aangeraakt wordt). 

• Neem arbeidsmiddelen en materialen op in het hygiëneplan. Registreer alle acties die hieromtrent 
gebeuren in het plan. 

• Vraag medewerkers om tweemaal daags (start werkdag en na middagpauze) hun eigen werkplek, 
telefoon en arbeidsmiddelen te reinigen. Voorzie daartoe de nodige materialen en producten 
middelen. 

• Voor sanitaire voorzieningen dienen andere, eigen materialen dient specifiek materiaal gebruikt te 
worden dat enkel daarvoor wordt gebruikt. 

• Vraag medewerkers om regelmatig de handen te wassen. 

• Hang de affiche ‘handen wassen’ uit. 

• Voorzie papieren tissues/zakdoeken. 

• Hang de richtlijnen rond sociale distantiëring en hygiëne uit in de sociale voorzieningen. 

• Verlucht de werkruimtes bij aankomst, halfweg de voormiddag, na middagpauze en halfweg de 
middag. Maak gebruik van natuurlijke verluchting (ramen en deuren openen). 

• Wanneer meerdere bestuurders eenzelfde voertuig gebruiken, neemt elke bestuurder die wagen op 
in het hygiëneplan. Reinigen harde oppervlakken (stuur, pook, handrem, gordel, dashboard, etc.). 

 
Zoals de naam van dit document meegeeft is dit een voorbeeld van een hygiëneplan. U dient dit dus nog 
aan te passen op maat van uw onderneming. Het is niet de bedoeling dit gewoon over te nemen. 

 
 

Taak Wanneer Wie 
Persoonlijke hygiëne 

• handen wassen + affiche 

  

Sanitair 

• Deuren/klinken 

• Toilet 

• Toiletpapierhouder 

• WC-borstel 

• Spoelknop/drukknop toilet 

• Wastafel 

• Kraan 

• Spiegel 

• Pompje handzeep (met sensor: ook onderkant sensor) 

  

Refter 

• Deuren/klinken 

• Schakelaar licht 

• Tafels 

• Stoelen 

  

Keuken 

• Deuren/Klinken 

• Schakelaar licht 

• Aanrecht in de keuken 

• Vaatwasmachine (aandachtspunt hierbij is wat men 
aanraakt, niet de binnenkant) 

• Microgolf (aandachtspunt hierbij is wat men aanraakt, 
binnenkant is van belang voor bacteriën) 

• Koffieapparaat 

  



 

 

• Waterkoker 

• Handvaten van kastdeuren/lades/… 

Voertuigen/mobiele arbeidsmiddelen 

• Deuren/klinken/handvaten 

• Stuur 

• Pook 

• Handrem 

• Gordel 

• Dashboard 

• Achteruitkijkspiegel 

• Hendels om stoelen te verplaatsen (zeker als men van 
chauffeur wisselt, kan dit vaak aangeraakt worden) 

  

Liften 

• Bedieningspaneel (binnen en buitenkant van de lift) 

• Eventueel ook de telefoon 

  

Bureel 

• Deuren/klinken 

• Schakelaar licht 

• Bureau 

• Knoppen printer 

• Telefoontoestel 

• Toetsenbord 

• Muis 

• Leuningen trap 

  

Arbeidsmiddelen 

• Bij voorkeur eigen materiaal te gebruiken. Indien dit echter 
niet kan, neem dit op in het hygiëneplan 

  

Verluchten van de lokalen   

 
 


