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1

DOEL EN STREKKING
Het beschrijven van de procedure handen wassen.

2

INLEIDING

2.1

Jonge kinderen zijn heel gevoelig voor infecties door bacteriële overdraging.
Dit protocol beschrijft op welke wijze en wanneer de handen dienen te
worden gewassen.
• Het uitvoeren van deze handelingen beperkt het overdragen van
bacteriële besmettingen tot een geaccepteerd niveau.
Definities en afkortingen

2.2

Vloeibare zeep: Zeep voorzien van een desinfecterende toevoeging.
Verantwoordelijkheden
•

3

Alle medewerkers van de Stichting Christelijke Peuterspeelzaal Margriet
zijn verplicht om zich aan dit protocol te houden bij de bereiding van
voedsel voor peuters.

VEILIGHEID EN MILIEU
•

Zeep werkt irriterend op de ogen. Zeep dient daarom buiten bereik van de
kinderen te zijn opgeborgen.

4

UITVOERING / PROCEDURE BESCHRIJVING

4.1

Wanneer handen wassen
• Na toiletbezoek leidster
• Na toiletbezoek peuter
• Na luier verschonen
• Na neus snuiten leidster
• Na neus snuiten peuter
• Voor wondverzorging peuter
• Na wondverzorging peuter
• Voor de bereiding van voedsel (fruit) voor de peuters

4.2

Uitvoering
•
•
•
•
•
•

Maak je handen nat onder stromend water.
Zeep de handen gedurende 20 seconden in met vloeibare zeep.
Wrijf stevig op de bovenkant, in je handpalmen, op je polsen, tussen je
vingers en onder je vingernagels.
Was ook je vingertoppen en vergeet je duimen niet!
Spoel de handen al wrijvend af onder stromend water.
Droog ze af met een schone handdoek.
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4.3

Referenties en verwijzingen
Niet van toepassing

5

BIJLAGEN
Niet van toepassing.
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