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Corona COVID-19: protocol wasgoed
Het coronavirus is na China en de rest van Azië ook in Europa in toenemende mate vastgesteld.
Inmiddels is Noord-Italië een gebied met uitgebreide verspreiding en sinds vorige week is het virus
ook in Nederland op meerdere plekken aangetroffen! Dit leidt tot de vraag welke acties noodzakelijk
zijn om in Nederland verdere besmettingen te voorkomen.
Daarnaast dient personeel in de textielservicebedrijven/wasserijen beschermt te worden tegen het
besmettingsrisico.
Brancheorganisatie FTN heeft met het oog op de verspreiding van het coronavirus SARS_CoV-2 een
protocol opgesteld hoe wasserijen besmet wasgoed kunnen verwerken. Wasserijen wordt aanbevolen
contact met klanten op te nemen om aanleveren van het wasgoed hierop te laten aansluiten. Klanten
van wasserijen wordt verzocht onderstaande werkwijze daarbij te hanteren.
Protocollen ziekenhuizen/zorginstellingen
Ziekenhuizen/zorginstellingen hebben vanzelfsprekend hun eigen verantwoordelijkheden waar het
protocollen/richtlijnen betreft inzake de inzet van linnengoed, werkkleding en ander textiel.
Mede omdat de transmissieroute van het virus nog niet bekend1 is, verzoeken wij u om in het
geval dat het virus binnen uw instelling geconstateerd is dat wasgoed besmet is, direct contact
op te nemen met uw textielservicebedrijf/wasserij om de procedure rond het aanleveren van uw
wasgoed af te stemmen en aandachtspunten in beeld te brengen en op te lossen!
Wat te doen met (besmet) wasgoed?
• Inzake de aanlevering van met het Coronavirus besmet wasgoed zult u eigen protocollen volgen
bij het aanleveren van wasgoed en dit doen conform de richtlijnen van het RIVM en de
ziekenhuizen.
• In het geval wasgoed besmet is, zal het wasgoed gescheiden, in aparte en gemarkeerde zakken
moeten worden aangeleverd;
• In geval u het wasgoed gescheiden, in aparte en gemarkeerde zakken aanlevert, treden voor de
wasserij het protocol Biologische Agentia (Arbocatalogus Linnenverhuur- en Wasserijbedrijven)
en het aanvullende protocol “Corona: preventie, risico’s en protocollen textielverzorging” in
werking. Op basis hiervan treft de wasserij voorzorgsmaatregelen voor de bescherming het eigen
personeel.
• Tevens zal de wasserij het wasgoed behandelen dat zorgdraagt voor effectieve
verwijdering/afdoding van het virus:
o Thermische desinfectie – volgens tijd/temperatuur-regels (800 bij 10 minuten of 700 bij 25
minuten)
o Chemothermische desinfectie – bij toepassing van een wasproces met door het door het
CTGB goedgekeurde desinfecterende producten
• Informeer in geval u het wasgoed gescheiden aan gaat leveren tijdig uw textielservicebedrijf/
wasserij zodat deze ook tijdig voorzorgsmaatregelen kan nemen.
Communicatie
Voor eventuele vragen en/of nadere toelichting, dan wel vragen over afwijkende afspraken, gelieve u
met het secretariaat contact op te nemen via 0344 - 650437 of ftn@ftn-nl.com .
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https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19

