WERK INSTRUCTIE KAART CYTOSTATICA
Sanitaironderhoud - Thuissituatie
Persoonlijke bescherming
1.
2.
3.
4.

Draag handschoenen.
Draag een overschort.
Controleer de handschoenen op scheurtjes, ook tijdens het werk.
Wanneer je een wondje oploopt in een ruimte waar met cytostatica gewerkt wordt,
direct spoelen met koud water en de leidinggevende informeren.
5. Laat zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven geen ruimten reinigen
waar met cytostatica wordt gewerkt.

Sanitair
1.

2.

Sanitair: volledig moppen
• Verwijder losliggende grove vervuiling.
• Mop de vloer enkelvoudig van schoon naar vuil en verwijder de mop.
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Sanitair
Spoel het toilet 2x door (met gesloten deksel).
Breng het reinigingsmiddel aan in de toiletpot.
Reinig spiegel, wastafel en kraan.
Reinig douche/bad en kranen.
Reinig wanden en douchewanden.
Reinig leidingen, randen en richels.
Verwijder overige vingertasten en vlekken.
Reinig contactvlakken.
Ledig afvalbakken.
Reinig afvalbakken buitenzijde en randen.
Reinig toilet en directe omgeving, na reinigen toilet 2x doorspoelen (met gesloten deksel).
Reinig toiletborstelhouder.
Reinig overige inrichtingselementen en handelingen, zoals aanvullen benodigdheden,
volgens standaard programma.

3. Sanitair; volledig moppen
• Mop de vloer enkelvoudig van schoon naar vuil.

Nazorg
1.
2.
3.
4.
5.

Werp gebruikte handschoenen in een dubbele afvalzak.
Werp wegwerpschoonmaakmateriaal in een dubbele vuilniszak.
Verzamel moppen om te wassen in een aparte waszak .
Spoel emmers schoon met koud water.
Reinig het materiaal volgens voorschrift.

Veiligheid en hygiëne
1.
2.
3.
4.

Reinig na incidenten in de ruimte altijd direct de besmette oppervlakken.
Gebruik iedere keer schone doeken (wegwerp).
Verschoon water na het reinigen van mogelijk besmette oppervlakken
Werk van schoon naar vuil bij het reinigen van oppervlakken die met
cytostatica kunnen zijn besmet. Reinig dus eerst de oppervlakken met de
minste kans op besmetting en als laatste de oppervlakken met de grootste
kans op besmetting.
5. Reinig zoveel mogelijk nat.
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