Persoonlijke beschermingsmiddelen in relatie met coronacrisis
Een persoonlijk beschermingsmiddel (PBM) is elk uitrustingsstuk of -middel (incl. alle aanvullingen, accessoires)
bestemd om door een werknemer gedragen of vastgehouden te worden om deze vervolgens te beschermen tegen
mogelijke gevaren die zijn/haar gezondheid of veiligheid op het werk kunnen bedreigen.
Vb. handbescherming (veiligheidshandschoenen tegen chemische - thermische - biologische risico’s, …), ademhalingsbescherming (t.a.v. stof,
gas- en damp, …), gehoorbescherming (oorkappen, oordopjes, …), oog- en gelaatbescherming (t.a.v. projectie deeltjes, chemische producten,
straling …), beschermingskledij (t.a.v. koude/hitte, chemische producten, …)…

Het juiste gebruik van PBM door de gebruiker is belangrijk. Enkel gepaste, niet beschadigde, goed en consequent
gedragen PBM vormen een afdoende bescherming voor het individu. Bijkomend zijn een adequate persoonlijke
hygiëne en infectiepreventie belangrijke aandachtspunten. Een PBM dient voor persoonlijk gebruik en mag dus
niet worden doorgegeven aan een ander persoon.
T.a.v. “medische persoonlijke beschermingsmiddelen” zijn ten tijde van de coronacrisis verstrengde maatregelen
van toepassing. Deze worden meestal meegedeeld in specifieke procedures binnen de organisatie (ziekenhuis,
verzorgingsinstelling …).
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Aandachtspunten
Raak tijdens het aan- en uitdoen van persoonlijke beschermingsmiddelen uw
gezicht, mond, neus en ogen niet aan voordat je uw handen zorgvuldig gewassen
of gedesinfecteerd hebt. Raadpleeg de infographic handhygiëne.
Handschoenen beschermen de handen van uw medewerkers tegen chemische,
thermische, mechanische... risico’s, maar helpen eveneens om verspreiding van
het coronavirus tegen te gaan.
Het uittrekken van de handschoen moet zorgvuldig gebeuren zodat er geen
contaminatie ontstaat. Raadpleeg de instructiekaart.
Een mondmasker moet goed aansluiten op het aangezicht van de drager.
Bij het gebruik van een aansluitend masker moet de huid glad geschoren zijn ter
hoogte van de randen van het masker. Zorg dat de neusklem goed aansluit op de
neus. Voor het op- en afzetten van mondmasker, raadpleeg de video hieromtrent.
Eenzelfde mondmasker kan niet voortdurend worden gebruikt. Gebruiksduur is
afhankelijk van respectieve omstandigheden. Berg het mondmasker op in een
genaamtekende afsluitbare zak.
Gebruik geen vervuild of versleten mondmasker, verwijder dit onmiddellijk.
Aandoen : Eerst mondmasker, dan schort, dan handschoenen, en daarna
veiligheidsbril.
Uitdoen : Eerst handschoenen, pas dan handhygiëne toe, dan schort, dan
veiligheidsbril, dan mondmasker en pas wederom handhygiëne toe.
Voorzie een goede scheiding tussen herbruikbare en niet-herbruikbare PBM.
Zorg dat herbruikbare persoonlijke beschermingsmiddelen goed worden
gereinigd.
Voorzie een duidelijke aan- en afvoerstroom van gereinigde / te reinigen
materiaal.
Zorg dat gereinigde PBM goed beschermend opgebergd kan worden.
Zorg dat niet-herbruikbare PBM snel en adequaat worden verwijderd van de
werkvloer.
Gebruikte persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidshelmen, brillen …) door
derden (klanten, bezoekers, …) na gebruik zorgvuldig reinigen en opbergen.

Relevante sites m.b.t. corona :

www.mensura.be/nl/corona
www.info-coronavirus.be/nl/

Dit document werd opgemaakt op 20/04/2020 op basis van de maatregelen die op die datum van kracht waren.
Het bevat algemene sectoroverschrijdende maatregelen waarbij de toepasbaarheid moet bekeken worden in functie van de eigen bedrijfssituatie.
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