
Waarborg de nieuwe  
hygiënenorm: Toolkit Onderwijs 



Wij staan voor u klaar.
Uw universiteit zal met verschillende gezondheids- en hygiëne-uitdagingen 
te maken krijgen tijdens en na de COVID-19-pandemie. Mogelijk zijn veel 
scholen geopend, maar een groot deel zal met een beperkte capaciteit actief 
zijn. Tijdens het schooljaar zullen studenten, de faculteit en personeel zich 
moeten aanpassen aan een nieuwe realiteit om de gezondheid van iedereen 
te beschermen tegen het COVID-19-virus, dat zich kan verspreiden door de 
lucht, nauw persoonlijk contact en bij het aanraken van een besmet object of 
oppervlak. Daarom heeft universiteitspersoneel de cruciale taak om ervoor 
te zorgen dat de school veilig en gezond is, en de stappen te communiceren 
die worden ondernomen voor het waarborgen van de nieuwe hygiënenorm.   

Tork doet er al meer dan 50 jaar, en nog steeds, alles aan om hygiëne 
in universiteiten te verbeteren door complete hygiëne-oplossingen 
en facility-managementsoftware te bieden voor betere schoonmaakkwaliteit 
en efficiëntie. Deze toolkit deelt onze expertise op het gebied van goede 
handhygiëne en oppervlaktereiniging op uw school. Dit is inclusief richtlijnen 
voor de momenten en manieren voor handen wassen en uw school 
schoonmaken, en om ervoor te zorgen dat handwassystemen met 
hygiëneproducten eenvoudig te gebruiken en toegankelijk zijn. 

Voorlichting is van cruciaal belang voor de samenleving en is een 
investering in een betere toekomst voor onze kinderen. Ons doel is om 
ervoor te zorgen dat u gedurende deze tijd gezond en veilig kunt blijven. 

Met vriendelijke groet,

Anna Königson Koopmans 
Marketing Director Commercial
Essity Professional Hygiene
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COVID-19

Hoe kan COVID-19 zich verspreiden binnen uw onderwijsinstelling?

COVID-19 kan zich snel verspreiden onder studenten, 
docenten, bezoekers en personeel via druppels die door 
de lucht worden verspreid als een geïnfecteerde persoon 
hoest, niest of praat. Het kan ook worden verspreid door 
nauw persoonlijk contact of het aanraken van oppervlakken 
of objecten die zijn besmet met het virus.

Het volgen van de juiste handhygiëne- en social distancing-
protocollen, extra reinigingsprocedures en doelgerichte 
desinfectieprocedures en het optimaliseren van de plaatsing 
van handdesinfectieproductdispensers kan de verspreiding 
van COVID-19 binnen uw school voorkomen.

Door een voorwerp of 
oppervlak aan te raken 
dat besmet is met het 
virus en dan uw mond, 

neus of ogen aan te raken

Nauw persoonlijk  
contact

Door de lucht via 
hoesten en niezen
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Handhygiëne

Hulpmiddelen

Ongeacht de onderwijsinstelling, het volgen van de basisprincipes van 
handhygiëne kan uw leerlingen, docenten, bezoekers en medewerkers 
veilig houden en de verspreiding van het virus dat COVID-19 
veroorzaakt helpen verminderen. Vier sleutelprincipes zijn:

 •  Een beleid implementeren dat zieke studenten, docenten, 
bezoekers of personeel niet naar school gaan.

 •  Regelmatig en zorgvuldig handen wassen stimuleren door borden 
of posters op goed zichtbare plekken in de faciliteit te plaatsen.

 •  Ervoor zorgen dat handhygiënelocaties gevuld zijn met zeep en 
papieren handdoeken voor eenmalig gebruik hebben.

 •  Plaatsing van handdesinfectieproducten optimaliseren door 
dispensers naast deuren en op regelmatig bezochte locaties te 
plaatsen om gebruik te stimuleren. 

Studenten, docenten en personeel kunnen worden voorgelicht over 
handhygiënetechnieken tijdens de oriëntatie, bij terugkeer van vakantie 
en regelmatig tijdens semesters om de verspreiding van het coronavirus 
en andere ziektekiemen te voorkomen. Hang actuele hygiëne- en 
handwasposters op in universiteitsfaciliteiten, vooral in de sanitaire 
ruimtes. Plaats dispensers voor handdesinfectieproducten samen 
met duidelijke handhygiëne-instructies bij ingangen en uitgangen 
van gebouwen, klaslokalen, toiletten, kantines en bibliotheken om 
regelmatig gebruik te stimuleren.

1 Best EL, Parnell P, Wilcox MH. Microbiological comparison of hand-drying methods: the potential for contamination of the environment, user, and bystander.  
J Hosp Infect. 2014 Dec;88(4):199-206. 

De frictie van het drogen 
met papieren handdoeken 
verwijdert  
meer bacteriën  
dan andere methoden.1
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https://healthyhands.tork.nl/nl/projects/new?dispenser_id=1&template_id=4394
https://healthyhands.tork.nl/nl/projects/new?dispenser_id=1&template_id=4395


Oppervlaktereiniging 
Leerlingen, docenten, bezoekers en medewerkers kunnen 
COVID-19 oplopen door oppervlakken aan te raken die besmet 
zijn met het nieuwe coronavirus, dus regelmatig schoonmaken van 
deze oppervlakken is essentieel. Hier volgen enkele tips voor het 
schoonmaken van de verschillende gebieden binnen uw schoolfaciliteit:

 •  Klaslokalen, bibliotheken, laboratoria, kantoorruimten en 
gangen: Maak leuningen, waterfonteinen, deur- en raamklinken, 
lichtschakelaars, bureaus, stoelen, tafels en lesapparatuur 
regelmatig schoon. Zorg ervoor dat doekjes voor eenmalig 
gebruik overal beschikbaar zijn, zodat studenten en personeel 
werkruimtes kunnen reinigen wanneer dat nodig is.

 •  Sanitaire ruimtes en kleedkamers: Begin de schoonmaak met 
de minder vuile oppervlakken en reinig als laatste de toiletten 
en de vloer. Zorg ervoor dat deurklinken, lichtschakelaars, 
dispensers, spoelkranen, grepen, toiletbrillen en spoelsystemen 
worden schoongemaakt. Gebruik meer dan één doek om 
de verspreiding van ziektekiemen te voorkomen. Dweilen en 
sponzen kunnen ziektekiemen bevatten, dus overweeg oplossingen voor eenmalig gebruik.

 
 •  Kantines, keukens en lerarenkamers: Zorg ervoor dat deurklinken, lichtschakelaars, voedseloppervlakken en 

vaak aangeraakte oppervlakken, zoals gootsteenkranen, keukengerei, niesschermen, tafels, stoelen, werkbladen 
en kassa’s, regelmatig worden schoongemaakt. Focus eerst op de minst vuile oppervlakken en eindig met de vloer. 
Vettige of olieachtige oppervlakken moeten worden schoongemaakt met heet water en schoonmaakmiddelen 
voordat ze worden ontsmet.

 •  Gymzalen: Neem oppervlakken af die vaak worden aangeraakt, zoals fitnessapparatuur, waterfonteinen, 
deurklinken en kluisjes.

Hulpmiddelen
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https://az745204.vo.msecnd.net/docs-c5/235/161235/original/office-checklist-nl.pdf
https://tork-images.essity.com/images-c5/733/186733/original/whitepaper-the-value-of-data-driven-cleaning-180516.pdf


Omdat COVID-19 kan worden overgedragen via druppels in de 
lucht als mensen praten, hoesten of niezen, kunnen het beperken 
van het aantal personen in een faciliteit en social distancing de 
verspreiding van ziektekiemen voorkomen. Maak operationele 
aanpassingen om het contact tussen studenten, docenten en 
personeel te beperken door:   

 •  Aankomst- en vertrektijden te spreiden. Beperkt het 
volume van het aantal mensen dat ruimtes zoals klaslokalen, 
gangen en cafetaria’s betreedt en verlaat. 

 •  Afwisselend dagen op afstand en op locatie les te geven. 
Indien mogelijk, moet slechts een gedeelte van studenten, 
docenten en personeel op de school aanwezig zijn.   

 •  Klassenroosters en -formaten aan te passen. Zorg voor 
extra tijd tussen lessen om contact te verminderen en vaak 
aangeraakte oppervlakken zoals tafels, lichtknoppen en 
computerapparatuur regelmatig schoon te maken. 

 •  Tafels te spreiden. Waar mogelijk, plaats tafels in 
klaslokalen op afstand van elkaar om studenten fysiek van 
elkaar te scheiden en te zorgen dat studenten en docenten 
afstand kunnen houden. 

 •  Het aantal persoonlijke groepsbijeenkomsten te 
beperken. Vergaderingen moeten zoveel mogelijk virtueel 
worden gehouden. Voor noodzakelijke persoonlijke bijeenkomsten moeten studenten en docenten fysieke 
afstand houden en goede handhygiëne onderhouden. 

  Gebruik van beschermingsmiddelen te stimuleren 
Zorg ervoor dat beschermingsmiddelen beschikbaar zijn waar en wanneer dat nodig is, zoals mondkapjes en 
papieren handdoeken voor degenen op het werk die een loopneus hebben of hoesten, samen met gesloten 
afvalbakken om ze hygiënisch weg te kunnen gooien. Heldere richtlijnen en hoogwaardige hygiëne zijn de nieuwe 
norm voor conciërges en scholen verwachten dat hieraan wordt voldaan voor de bescherming van studenten, 
docenten en personeel.

Overdracht van persoon-op-persoon  
op school verminderen
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Aanbevelingen voor het plaatsen 
van dispensers 

Ingangen 
Bied studenten, bezoekers, docenten en personeel bij alle ingangen toegang tot 
handdesinfectieproducten om handhygiëne te promoten. Plaats zichtbare meldingen in de 
universiteit om goede handhygiëne te stimuleren bij het betreden van de faciliteiten. 
 
Sanitaire ruimtes en kleedkamers 
81% van de respondenten die deelnamen aan de wereldwijde enquête zegt dat ze van 
openbare toiletruimtes nu een veiligere hygiëneomgeving verwachten dan voor COVID-19.2 Zorg 
ervoor dat u dicht bij de wastafels en op aangepaste hoogte voldoende dispensers heeft 
hangen voor zeep, papieren handdoeken en facial tissues. Het bieden van facial tissues kan 
bijdragen aan het voorkomen van de verspreiding van pathogenen en het plaatsen van gesloten 
afvalbakken vlak bij alle dispensers en deuren kan besmetting verminderen. 
 
Klaslokalen 
Plaats handdesinfectieproducten bij de deur van elk klaslokaal en moedig leerlingen aan om 
ze bij binnenkomst te gebruiken. Facial tissues moeten ook beschikbaar zijn bij de ingang 
van klaslokalen en gebieden waar men bij elkaar komt om hygiëne te stimuleren. Poets- en 
reinigingsoplossingen moeten als laatste ook beschikbaar zijn voor conciërges en studenten, 
zodat ze regelmatig tafels kunnen schoonmaken. 
 
Bibliotheek, computerruimtes en kantoren 
Plaats dispensers voor handdesinfectieproducten en facial tissues in deze drukbezochte 
gebieden. Gesloten afvalbakken in faciliteiten kunnen ook zorgen voor minder 
besmetting. Eenvoudige toegang tot oplossingen voor afnemen en reinigen stimuleren het 
regelmatig schoonmaken van tafels, stoelen, planken, computers en werkbladen.  
 
Cafeteria’s  
17% van mensen wast hun handen niet voordat ze eten.3 Bied handdesinfectieproducten 
bij de ingang en uitgang van cafetaria’s om hygiënisch gedrag te stimuleren, vooral 
als studenten en docenten gedeeld bestek gebruiken. Het bieden van één-per-keer 
servetdispensers zodat studenten alleen de servetten aanraken die ze pakken, is nog een 
manier om hygiëne te stimuleren. Zorg dat zeep- en papieren handdoekdispensers aanwezig 
zijn bij wastafels voor personeel dat eten bereidt in de keuken. Bij de rij voor het afrekenen 
kan personeel handdoeken voor eenmalig gebruik en schoonmaakmiddelen plaatsen om 
regelmatig de balie en handdesinfectieproductdispensers te reinigen en te zorgen voor 
hygiëne tussen transacties.  
 
Faculteitslounges en gezondheidscentrums  
Plaats zeep- en handdesinfectieproductdispensers boven de wastafel en 
positioneer touch-free papieren handdoekdispensers en afvalbakken in de buurt. 
Bied doekjesoplossingen om regelmatige oppervlaktereiniging te stimuleren en plaats één-
per-keer servetdispensers op tafels voor betere hygiëne. 
 
Gymzalen en sportfaciliteiten 
Het bieden van handdesinfectieproducten bij de ingangen van gebieden met hoge 
bezoekersaantallen zoals gymzalen en sportfaciliteiten kan studenten en personeelsleden 
helpen bij het voorkomen van de verspreiding van ziektekiemen. Daarnaast stimuleert het 
bieden van schoonmaakoplossingen, papieren handdoeken en het plaatsen van borden 
studenten en personeel om apparatuur schoon te vegen voor en na elk gebruik. 

Omdat het COVID-19-virus kan worden verspreid door nauw persoonlijk contact en het aanraken van besmette 
objecten en oppervlakken, is het van essentieel belang om goede handhygiëne te stimuleren bij studenten, docenten, 
bezoekers en personeel. U kunt hiervoor zorgen door handhygiënedispensers eenvoudig toegankelijk en in het zicht 
op te hangen. Hier volgen enkele richtlijnen voor verschillende gedeeltes van uw school.
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2 2020-2021 Essity Essentials Initiative global trend report. https://www.tork.nl/cleancare. Geopend december 2020.
3 2020-2021 Essity Essentials Initiative global trend report. https://www.tork.nl/cleancare. Geopend december 2020. 

Schoolhygiëne
Voor meer informatie over het belang van handhygiëne en schoonmaak in uw schoolfaciliteiten voor het waarborgen van een nieuwe 
hygiënenorm, bezoek onze pagina met hulpmiddelen voor “Schoolhygiëne”. Meer info. 
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http://www.torkusa.com/hygiene/good-hygiene/tork-clean-care/education/

