VEILIGHEIDSPROTOCOL SNUFFEL HOSTEL MEDEWERKERS
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Medewerkers wassen voor het begin van de dagtaak grondig hun handen en herhalen dit meermaals
per dag.
Medewerkers respecteren de regels van ‘social distancing’ en houden minstens 1,5 m afstand van
elkaar en van de gasten. Daarnaast dragen zij ook een mondmasker.
Medewerkers gebruiken in functie van hun takenpakket elk hun eigen arbeidsmiddelen en persoonlijke
beschermingsmiddelen.
Arbeidsmiddelen worden na gebruik en bij een eventuele overdracht gedesinfecteerd.
Persoonlijke beschermingsmiddelen (mondmaskers, veiligheidsbril, handschoenen) worden niet met
andere medewerkers gedeeld. Zij worden na gebruik en minstens 1 x per dag gedesinfecteerd. Voor
de stoffen mondmaskers betekent dit gewassen op min. 60°C.
Werknemers die ziektesymptomen vertonen (luchtwegenaandoening met koorts, hoesten,
ademhalingsmoeilijkheden, keelpijn) blijven thuis.
Iedereen gebruikt zijn eigen locker.
Was je handen vooraleer je de personeelsruimte betreedt.
Alles moet zoveel mogelijk verlucht worden!!!!
Gebruik van sanitair door niet-gasten is verboden.
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Receptiemedewerkers gebruiken overdag elk hun eigen toetsenbord en computermuis. Na hun shift
wordt dit gedesinfecteerd.
Het telefoontoestel wordt meermaals per dag gedesinfecteerd en zeker bij het wisselen van een shift
en/of wisselen van gebruiker.
Gasten worden bij aankomst geïnformeerd over de maatregelen die genomen worden. Er wordt hen op
gewezen dat zij deze maatregelen dienen op te volgen – in het bijzonder maatregelen rond goede
handhygiëne en ‘social distancing’.
Sleutelkaarten worden voor het uitreiken en bij het terug inleveren ontsmet.
Betaalterminals zo weinig mogelijk gebruiken. Gebruik Mews merchant om betalingen te doen.

Poets
•

•

Op de dag van het vertrek worden de kamers extra grondig gereinigd en worden alle noodzakelijke
oppervlaktes gedesinfecteerd (tafels, stoelen, lichtschakelaars, lockerkasten, deur- en raamklinken)
Matrassen, bedden en hoofdkussens worden na het vertrek gedesinfecteerd.
Alle dispensers en papierhouders moeten ten allen tijde worden bijgevuld.
Alles wat met linnen te maken heeft, gebruik handschoenen en mondmaskers.
Gemeenschappelijk ruimtes worden gepoetst tussen 12u en 14u
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