Veiligheid
Hoe bekom je een veilige thuis, het hele jaar door, waar jij, je gezin én ook jouw
huishoudhulp baat bij hebben? We zetten even op een rijtje hoe je van jouw woning een
veilige werkomgeving kunt maken voor jouw poetshulp en uiteraard ook voor jezelf. Samen
kunnen we heel wat leed voorkomen!

Algemeen
•

Geef een korte rondleiding aan je poetshulp bij opstart. Dit om mogelijke gevaren te
tonen in je woning zoals gladde vloeren, steile trappen, een laag plafond aan de trap,
een kapotte stekker, ...

•

Toon meteen ook even waar jij je EHBO-doos bewaart. Zo kan je poetshulp zich snel
behelpen bij kleinere ongevallen.

•

Neem gepaste voorzorgen omtrent je huisdieren. Laat bv. je hond in zijn kennel
tijdens de aanwezigheid van je poetshulp.

•

Licht onze dienst in over besmettelijke ziekten zoals griep, rodehond, windpokken,
meningitis, geelzucht, ... We willen vermijden om onze poetshulpen in contact te
brengen met mogelijke infectiehaarden.

•

Laat hem/haar geen ongezonde, onaangepaste of gevaarlijke taken uitvoeren, zoals
buiten schoonmaken bij slechte weersomstandigheden of bij te hoge of te lage
temperaturen. Ook het tillen van zware voorwerpen houdt een gezondheidsrisico in.
Bij een grote schoonmaak kun je jouw zware zetel beter samen verplaatsen.

Indien je jouw poetshulp in een onveilige werkhouding ziet, spreek hem/haar erover aan.

Materiaal en producten
•

Voorzie materiaal in goede staat en zonder gevaar. Indien nodig leg je het correcte
gebruik ervan uit.

•

Laat onze werknemer geen bijtende producten of producten zonder etiket gebruiken.
Bewaar je producten best in de originele verpakking.

Valongevallen
43% van onze arbeidsongevallen zijn valongevallen. De meeste ongevallen gebeuren op een
trap of een ladder. Bijna de helft van die ongevallen heeft een lichamelijk letsel tot gevolg en
bij 40% van alle valongevallen wordt een botbreuk vastgesteld.
Reden genoeg dus om hier wat extra aandacht op te vestigen en vallen te voorkomen.

•

Zorg voor een stevige trapladder. Dit is een trapladder met maximum 4 treden,
antislip onder de poten en op de treden en een beugel om je vast te houden.

•

Laat het gebruik van een trapladder enkel toe op stabiele ondergrond.

•

Zorg ervoor dat je trap steeds rommelvrij is. Dit voorkomt struikelen.

•

Let er op dat je huishoudhulp steeds één hand vrijhoudt om zich vast te houden als
zij/hij een trap of trapladder gebruikt.

•

Voorzie poetsmateriaal op elk verdiep.

•

Onze poetshulpen dienen stevig, gesloten schoeisel met antislipzool te dragen. Laat je
poetshulp dus niet poetsen op kousenvoeten of pantoffels. Dit verhoogt het risico op
uitglijden.

