
Uniform van medewerker die thuis gewassen wordt: 
1.    Vuil wasgoed: 

·         Trek het uniform uit op het werk en neem deze in een dichtgeknoopte plastic 
zak mee naar huis. Thuis deze was direct wassen op een 60 graden 
programma. Deze instructie wordt ook gevolgd als je niet direct in aanraking 
bent geweest met een cliënt die besmet is of verdacht wordt van een 
besmetting met het coronavirus. 

2.    Schoon wasgoed: 
·         Trek een schoon uniform pas op het werk aan. 

  
  
  
  
Eigen kleding: 
Wanneer er geen uniform wordt gedragen, maar eigen kleding en er sprake is van direct 
cliëntcontact, neem dan een reserve-set kleding mee. Wissel na de dienst deze kleding om 
en neem de kleding die je gedragen hebt mee naar huis in een afgesloten plastic zak. Was 
deze kleding direct op 60 graden. Als de kleding op minimaal 40 graden is gewassen. Strijk 
dan de kleding (minimale stand wol/polyester/zijde) of droog deze in de droger (minimale 
stand kastdroog). Houdt dus rekening met de kledingkeuze i.c.m. deze wasvoorschriften. 
  
Bijlage: Wasvoorschriften voor het thuis wassen van besmet wasgoed door familie: 

1.    Trek eerst wegwerphandschoenen aan 
2.    Open de zak en doe de was in de wasmachine 
3.    Laat overige was in de zak zitten, als de kleding niet in één programma kan worden 

gedraaid 
4.    Gooi de was zak indien leeg in de afvalbak 
5.    Doe de handschoenen uit en gooi deze in de afvalbak 
6.    Was de handen goed met water en zeep gedurende 20 seconden 
7.    Stel wasprogramma in: gebruik een volledig wasprogramma op hoogste temperatuur 

die past bij de kleding. Bij voorkeur op een 60 graden programma, minimaal op 40 
graden. 

8.    Haal de was uit de machine en voorkom dat het vuile wasgoed in aanraking komt met 
schoon wasgoed 

  
Als kleding op minder dan 60 graden is gewassen: 

-        Strijk de kleding (minimaal op wol/polyester/zijde) of 
-        Droog deze in de droger (minimale stand kastdroog) 

  
 


