
CORONA: ZORG - WAT DOE IK OP HET WERK
EN BIJ DE KLANT?

Ik volg de richtlijnen 
correct op.

Ik was mijn handen voor 
ik thuis vertrek, als ik bij 
de klant aankom, tussen-
door en voor ik vertrek.

Ik bekijk ’s morgens mijn planning,  
zo weet ik met welk masker ik de dag 
start.

Ik doe mijn mondmasker 
aan voor ik bij de klant 
aanbel.

Ik vraag aan de klant om 
regelmatig te verluchten 
of zorg hier zelf voor.

Ik gebruik enkel alco-
gel als mijn klant geen 
water en keukenrol 
heeft.

Ik hou 1,5 m afstand 
waar mogelijk.

Ik gebruik altijd papieren 
zakdoeken als ik hoest 
of nies.

Ik draag mijn 
werkledij.

Ik draag mijn wegwerphand-
schoenen alleen als ik in 
contact kom met lichaams-
vloeistoffen.

Zit ik mee aan tafel? 
Hou ik 1,5 m afstand.

Heeft de klant sympto-
men? Ik vraag de klant 
om de huisarts te ver-
wittigen, ik verwittig 
Familiehulp en spreek 
verder af met mijn 
verantwoordelijke.

Mijn klanten 
behoren niet tot 
mijn bubbel.

EXTRA RICHTLIJNEN VOOR VERZORGENDEN 
EN OPPASSERS

EXTRA RICHTLIJNEN VOOR HUISHOUDHULPEN 
ZORG EN KARWEIMEDEWERKERS

Ik heb mijn chirurgisch mondmas-
ker bij zodat ik dit kan aandoen als 
ik per uitzondering taken in nauw 
contact moet uitvoeren.

Ik vraag de klant om niet in de 
ruimtes te komen waar ik poets of 
hou 1,5 m afstand.

Ik vraag aan de klant 
keukenrol of een 
propere handdoek. 

Ik heb vragen of ondersteuning nodig, 
contacteer je verantwoordelijke.

Ik draag mijn stoffen mondmasker.

Ik vraag aan de klant om 
een mondmasker te dra-
gen bij nauw contact.

Meer info op www.familiehulp.be/corona

Ik draag een stoffen mondmasker als ik 
bij geen enkele klant lichamelijke zorg 
of zorg in nauw contact gedurende  
15 min per hulpbeurt uitvoer.

Ik draag een chirurgisch masker als ik 
bij 1 van de klanten lichamelijk zorg of 
zorg in nauw contact gedurende  
15 min per hulpbeurt uitvoer.


