Gebruik van douche- en toiletruimtes aanpassen
De uitbraak van het nieuwe Coronavirus leidt tot de noodzaak om ook voor het gebruik van douche- en
toiletruimte adviezen op te stellen in verpleeghuizen en andere instellingen. Het waarom lees je hier.
We zien dat het Coronavirus zeer besmettelijk is. Het virus is aangetoond in meerdere typen
lichaamsvocht, zoals in uitgeademde lucht en in ontlasting. Via uitgeademde druppels met het virus
(aerosolen) die in de lucht blijven zweven, wordt het Coronavirus overgedragen. Ook via
contactoppervlakken zoals deurklinken en kranen kan het virus worden overgedragen. Door
maatregelen te nemen voor het gebruik van douche- en toiletruimte kunnen we de kans op besmetting
met het Coronavirus verkleinen. Zorg voor een goede, bij voorkeur mechanische ventilatie, in de wcen doucheruimtes.
Beschikbaarheid douche- en toiletruimte voor zieke- en niet zieke bewoners
1e keus: Elke bewoner heeft eigen sanitair.
2e keus: Wc’s en douches worden apart aangewezen voor zieken en niet-zieken. Maak twee A4’tjes
zodat het duidelijk is welk wc/douche voor wie bestemd is. Hang deze op de deuren van de wc’s en
douches zodat het duidelijk is welke wc/douche voor wie bestemd is. Geef deze A4’tjes verschillende
kleuren die ook duidelijk zijn voor mensen die kleurenblind zijn. Schrijf de namen van de bewoners op
de posters zodat iedereen op de hoogte is. Gebruik eventueel foto’s van bewoners voor de posters.
3e keus: Zieken en niet-zieken delen een wc- en/of doucheruimte. De niet-zieken maken eerst gebruik
van de doucheruimte, daarna de zieken. Reinig daarna de ruimte goed en desinfecteer
wastafel/toiletknop en andere contactpunten met alcohol 70%.
Medewerkerstoiletten
Indien mogelijk, toiletten voor medewerkers apart aanwijzen voor medewerkers die met coronabesmette bewoners werken en medewerkers die niet werken met corona-besmette bewoners.
Gebruik toilet
Door het doorspoelen van het toilet kan je mogelijk ongewenste aerosolen in de lucht krijgen. Doe zo
mogelijk voor het doortrekken de deksel dicht op de wc- pot, ook bij alleen urine.
Schoonmaak toilet- en doucheruimte
Informatie over het schoonmaken van toilet- en doucheruimte vind je op de pagina Schoonmaken en
desinfecteren.
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