
 

Veilig aan het werk tijdens CORONA 
 

Om onze thuishulpen in een veilige werkomgeving te laten werken, willen we je vragen om 

onderstaande maatregelen te respecteren.  

 

Deze maatregelen werden opgemaakt door onze interne preventiedienst in samenspraak 

met onze arbeidsarts en een wetenschappelijk adviseur van onze externe preventiedienst. 

 

ZIEKTE EN QUARANTAINE 
 

 Is je thuishulp ziek, dan komt zij/hij niet werken; 

 Is er iemand in je gezin ziek, positief getest of vertoont hij of zij COVID 19 

symptomen? Dan vragen we je ons te verwittigen en kan de dienstverlening niet 

doorgaan. 

 Is er iemand in je gezin gehouden aan een quarantaine? Dat wil zeggen dat er 

geen derden toegelaten zijn in je woning. Dan vragen we je ons te verwittigen en 

kan de dienstverlening niet doorgaan. 

 Het is ook van groot belang dat je ons op de hoogte houdt van de evolutie 

omtrent een quarantaine, testresultaten of ziekte van jezelf of je gezinsleden. 

 

SOCIAL DISTANCING 

 

 Hou steeds voldoende afstand (minimum 1,5 meter) 

 Geef geen handen of kussen 

 Begeef je in een andere ruimte of buitenshuis als je thuishulp aan het werk is 

 Is het voor jou niet mogelijk om naar een andere ruimte te gaan? In dat geval legt 

de Vlaamse overheid een verplichting aan jou en je thuishulp op tot het dragen van 

een mondmasker. Ook met een mondmasker blijft de afstandsregel van minimum 

1,5 m gelden. 

 Gelieve je kinderen uit de buurt van de thuishulp te houden. Buiten spelen kan hier 

een optie zijn. 

 

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 

 

 We voorzien onze thuishulpen van wegwerphandschoenen, mondmaskers, 

handgel, papieren zakdoekjes en keukenrol te voorzien. 

 Voorzie een mogelijkheid waar de thuishulp haar of zijn handen kan wassen. Zeep 

en een schone handdoek (gewassen op 60 graden) om de thuishulp haar handen 

te drogen, die zij na haar job in de was kan gooien, kan handig zijn. 

 



 

MATERIALEN EN TAKEN 

 

 Zorg voor voldoende verschillende poetsdoeken voor sanitair, keuken en de 

algemene ruimtes.  

 Poetsdoeken en dweilen moeten steeds op minimum 60 graden, liefst zelfs 90 

graden gewassen worden 

 Zorg voor correcte en voldoende poetsproducten 

 Je thuishulp kan, mits iedereen alle hygiënemaatregelen naleeft, alle taken 

uitoefenen 

 

ALGEMEEN 

 

 Zorg voor een goed verluchte werkplek. Zet zoveel als mogelijk ramen en deuren 

open 

 Je mag je thuishulp zeker vragen om: 

- De handen te wassen bij het begin en einde van de prestatie 

- Steeds handschoenen te dragen 

- Regelmatig de handen te wassen 

- Alle maatregelen te respecteren 

 Gebruik je papieren dienstencheques? Leg ze best op voorhand klaar. Zo 

vermijden we persoonlijk contact. We geven de voorkeur aan het gebruik van 

elektronische dienstencheques. 

 

CONTACTEER ONS 

 

Gelieve het kantoor te contacteren indien je: 

 Bijkomende vragen hebt rond de bovenstaande maatregelen 

 Als je thuishulp de maatregelen niet respecteert 
  

Het kantoorteam en onze preventiedienst bekijken dan wat er dient te gebeuren. 

Gezondheid en veiligheid blijven vooropstaan. Hou het gezond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


