
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advies inzake schoonmaak Corona 

 
Geachte opdrachtgever,  

Sinds gister zijn er nieuwe maatregelen getroffen om de verspreiding van het Coronavirus 

tegen te gaan met vele gevolgen van dien; o.a. het sluiten van de scholen en het advies om 

zoveel mogelijk thuis te werken/blijven. 

Alpha Adviesbureau zorgt daarin ook voor eigen medewerkers: tot 6 april werkt een ieder 

vanuit huis. Afspraken vinden, indien mogelijk, telefonisch of via skype plaats en worden 

anders verzet naar een later moment. Voor de inspecties geldt dat deze worden geannuleerd 

tot 6 april 2020 en op een later moment worden ingepland.  

Het sluiten van de scholen en het advies om zoveel mogelijk thuis te blijven/werken hebben 

consequenties voor de schoonmaak. Welke dat zijn, is afhankelijk van de specifieke situatie 

in uw organisatie. Hieronder geven wij u een aantal handreikingen om de schoonmaak zo 

goed mogelijk te organiseren. Wij adviseren om samen met uw schoonmaakbedrijf tot 

gerichte oplossingen te komen. 

- Een aantal gebouwen zijn nog steeds open, zij het met een beperkte bezetting. Het is 
dan belangrijk om de schoonmaak individueel af te stemmen op het gebruik en 
intensief schoon te maken in de ruimtes die worden gebruikt. Denk vooral aan 
contactvlakken en sanitair. En spreek ook goed af in welke frequentie wat wordt 
schoongemaakt. 

- In de voorgaande dagen is waarschijnlijk al extra aandacht besteed aan 
contactvlakken, ontsmetting en dergelijke. In gevallen waar dit ten koste is gegaan van 
overige werkzaamheden, zouden die werkzaamheden nu ingehaald kunnen worden. 

- Omdat er tijdelijk minder activiteiten zijn, kunt u wellicht ook met uw 
schoonmaakbedrijf afspreken om minder tijd in te zetten. Die tijd zou wellicht ingezet 
kunnen worden om een grondige schoonmaak te doen voordat u weer volledig in bedrijf 
bent. 

- Periodieke werkzaamheden (dieptereiniging sanitair, vloeronderhoud, kwartaalbeurten 
en dergelijke) kunnen wellicht wel uitgevoerd worden. 

- Het zou kunnen, dat in geplande vakanties toch wordt gewerkt/les wordt gegeven. In 
dat geval zou de schoonmaak dan ook moeten plaatsvinden. Het is aan te raden om ook 
dat alvast te bespreken met uw schoonmaakbedrijf. 

- Spreek wellicht nog aanvullende maatregelen af. 
 
Wij wensen u veel wijsheid en succes toe om gezamenlijk de strijd aan te gaan tegen het 
virus. Indien wij hierin nog iets voor u kunnen betekenen, neemt u dan gerust contact met ons 
op: 085-20013991. 
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