NOROVIRUS

PREVENTIE
ONDERNEEM ACTIE
Blijf Blijf nog
minstens
Ziek? thuis. 48 uur
thuis nadat uw
symptomen
weg zijn.

Ken uw
norovirusfeiten.

Zoek reinigingskits en
persoonlijke
beschermingsmiddelen.

Krijg toegang tot
educatieve en
procedurele informatie.

FEIT: Nadat u zich beter voelt, kunt u het virus nog minstens twee weken bij zich dragen.

Regelmatig
handenwassen.
Was handen en blootgestelde delen van
armen grondig met zeep en warm water

gedurende
minstens

30 seconden.
Gebruik speciale wastafel

Geen contact
met blote handen.
Gebruik keukengerei en
wegwerphandschoenen.

Was kleding
en wasgoed
dat misschien in
contact is gekomen
met het virus.

DRAAG
HANDSCHOENEN

voor handenwassen.

BEREID VOEDSEL ZORGVULDIG VOOR
Was
fruit en
groenten

Kook schelpdieren
grondig.

voordat u ze bereidt en opdient.

Gooi besmet
voedsel weg
dat misschien in contact is
gekomen met het virus of een
geïnfecteerde persoon.

REINIG GRONDIG EN ROUTINEMATIG
REINIG EN DESINFECTEER
oppervlakken die in
contact komen met
voedsel in de keuken en
het restaurant.

FOCUS VOORAL op voedselbereidingsoppervlakken
en voorwerpen die vaak
worden aangeraakt:
keukengerei, dienbladen,
kookgerei, enz.

Volg ons op #foodsafetymatters

REINIG EN DESINFECTEER
opslaggebieden, toiletruimten
en pauzeruimten met BPRgeregistreerde producten die
het norovirus bestrijden.

FOCUS
VOORAL op
gebieden die vaak
worden aangeraakt:
stoelen, deurkrukken,
menu's, enz.

NOROVIRUS

REACTIE

Eenvoudige stappen om u veilig te houden

1. Meld vermoedelijke incidenten
bij het management

2. S
 tuur geïnfecteerde personen
naar huis en vertel ze 48
uur thuis te blijven nadat de
symptomen weg zijn

3. Gebruik geschikte
persoonlijke
beschermingsmiddelen

4. M
 aak het gebied veilig

5. Gooi voedsel weg dat
misschien is besmet

6. Reinig besmet gebied volgens
toepasselijk protocol; volg
vaatwasnormen
voor besmet vaatgoed

Volg ons op #foodsafetymatters
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7. Hanteer
besmette kleding en wasgoed
voorzichtig. Was deze op de
langste wasmachinestand en
droog deze in een droger

8. D
 esinfecteer oppervlakken
die vaak worden aangeraakt

9. V
 erwijder persoonlijke
beschermingsmiddelen
voorzichtig en gooi weg
volgens toepasselijke
procedures

10. D
 oe schone kleding aan
en was de handen grondig
voordat u het gebied
weer betreedt
Raadpleeg specifieke
reinigings- en
esinfectieprocedures
voor elke stap

