MEDEDELING CORONAVIRUS CLEANLEASE

In aanvulling op eerdere berichtgeving ten aanzien van het Coronavirus is er aangepast protocol
vanuit onze branchevereniging FTN voorgeschreven. FTN volgt de ontwikkelingen in Nederland en het
buitenland en heeft een bevestigende reactie ontvangen van het LCHV (RIVM) en medische
microbiologie die inhoudelijk het protocol (bijlage) onderschrijven.
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 te worden beschermd tegen het besmettingsrisico.
Wij vragen uw aandacht en medewerking omtrent de werkwijze die CleanLease per direct zal
volgen conform het protocol dat onze branchevereniging FTN heeft opgesteld. Mede omdat de
transmissieroute van het virus nog niet bekend is, verzoeken wij u dringend in het geval dat
het virus binnen uw instelling is geconstateerd, onze onderstaande besmet wasgoed
procedure te volgen:





U doet een vooraankondiging bij de wasserij via onze Klantenservice
Het besmet wasgoed in een rode afgesloten plastic zak in een aparte container aanbieden,
met daarop duidelijk de vermelding “corona” en de betreffende datum. Dit betreft ook het
wasgoed van patiënten die verdacht worden van het corona virus.
De rode plastic zakken kunt u verkrijgen via onze Klantenservice.

CleanLease blijft toezien op het naleven van de hygiëne en veiligheidsvoorschriften ter voorkoming
van interne besmettingen. Echter indien er geen FFP2 maskers meer voorhanden zijn voor onze
medewerkers die in aanraking komen met vuil/besmet wasgoed zijn wij genoodzaakt het om
het vuil/besmet wasgoed in gesloten zakken 5 dagen te laten staan; daarmee wordt extra zekerheid
geboden (in gunstige omstandigheden overleeft het virus 3 dagen buiten het lichaam).
De situatie rondom het coronavirus verandert snel, zeker ook gezien de situatie in de ons omringende
landen. De ontwikkelingen rondom COVID-19 worden door ons op de voet gevolgd en we
onderhouden nauw contact met u als er nieuwe, aangescherpte maatregelen nodig zijn. Wij
vertrouwen op uw medewerking om hierin nauw samen te werken om verdere verspreiding van het
virus zo veel mogelijk te beperken.

