VEILIG GASTVRIJ
PREVENTIEMIDDELEN TEGEN COVID 19

HYGIËNE OPPERVLAKKEN
DESINFECTIE
HANDHYGIENE
HYGIËNE-AUDIT

Het blijft een onzekere periode voor u als horecaondernemer. U doet uw uiterste best een veilige omgeving
te creëren en corona zo veel mogelijk buiten de deur te houden. Voorlopig moeten er echter nog veel
extra maatregelen getroffen worden en dat brengt wellicht zorgen met zich mee. Hoe geef je gasten een
veilig gevoel op een terras, in een restaurant of lunchroom? Welke extra maatregelen op het gebied van
hygiëne zijn belangrijk en hoe pak je dat als ondernemer praktisch aan?
U wilt niets liever dan uw gasten een veilig én gastvrij gevoel geven. Als expert op het gebied van
professionele hygiëne doen wij niets liever dan u daarbij helpen. Met Veilig Gastvrij ondersteunen wij u in
het hygiëneproces en bent u verzekerd van professionele preventiemiddelen tegen Covid-19.

KRITISCHE OPPERVLAKKEN
Contactoppervlakken en voorwerpen zijn een potentieel risico als het gaat om kruisbesmetting van virussen. Denk aan
tafels, de bar, maar bijvoorbeeld ook aan menukaarten en deurknoppen. Aanvullend op uw reguliere schoonmaakplannen
zorgt extra desinfectie van oppervlakken voor minder risico voor uw personeel en uw gasten.
Elke ruimte kent zijn eigen kritische punten en ook een eigen aanpak. Per ruimte hebben wij deze overzichtelijk voor u
uiteen gezet en bieden we een efficiënte oplossing die kostenbesparend is en eenvoudig in gebruik.

HANDHYGIËNE
De basis van COVID-19 bescherming is optimale
handhygiëne. Regelmatig handen wassen conform de
richtlijnen maakt echt een verschil. Desinfectiemiddelen
helpen om deze routine overal en voor iedereen
toegankelijk te maken. Een desinfectiestation bij de
ingang is een voorbeeld van extra veiligheid.
Uw personeel wast vaker de handen. Dat vraagt om
een zachte handzeep die geschikt is voor frequent
gebruik en voor handdesinfectie in de keuken en de
toiletruimte. Plaats daarnaast instructiekaarten voor
handen wassen en desinfecteren.

TEXTIEL
Ook textiel vraagt om de nodige zorg. Besteed uw wasgoed bij voorkeur uit aan een professionele wasserij die beschikt
over de juiste producten voor een goedgekeurd hygiëneprotocol. Heeft u het wasproces in eigen beheer? Dan geven
onze specialisten u graag advies op maat.

HYGIËNE-AUDIT
Laat uw hygiëneplan nalopen door experts van Christeyns. Met een hygiëneaudit lopen wij samen met u het volledige hygiëneplan door. Wij controleren
uw schoonmaakmethoden, hygiënemaatregelen en productverbruik en toetsen
dit aan de huidige protocollen. U krijgt van een ons een advies met eventuele
verbeterpunten.

LAAT VEILIG GASTVRIJ ZIEN AAN UW GASTEN
Maak in één oogopslag duidelijk dat u Veilig Gastvrij werkt. U kunt bijvoorbeeld
gebruik maken van de Veilig Gastvrij deursticker. Zo kan iedere bezoeker zien
dat u op een professionele manier met hygiëne omgaat. Als extra ondersteuning
zijn er ook tafelkaartjes beschikbaar. Gasten die graag meer willen weten over
Veilig Gastvrij, kunnen via een QR code meer lezen over de maatregelen die u als
ondernemer voor hen neemt.

KIES OOK VOOR VEILIG GASTVRIJ
Ervaar de voordelen van profesionele producten en ondersteuning,
word ook Veilig Gastvrij ondernemer:
oplossingen voor handhygiëne in toiletruimten en voor uw personeel
oplossingen voor handhygiëne bij de entree d.m.v. een desinfectiezuil
professionele reinigingsmiddelen
goedgekeurde desinfectiemiddelen, afgestemd op oppervlak en toepassing
professionele vaatwasmiddelen
schoonmaakplannen op maat
advies en ondersteuning, o.a. via onze hygiëne helpdesk
periodieke controle van onze experts
marketingmateriaal om uw gasten te laten zien dat u veilig gastvrij werkt.

Dit overzicht geeft slechts een deel van ons productgamma weer.
Neem contact op voor meer informatie, bijkomend advies of oplossingen
met betrekking tot biociden en desinfectie.
Gebruik altijd een goedgekeurd desinfectiemiddel, te herkennen
aan het registratienummer met een N.
Gebruik biociden veilig!
Lees voor gebruik altijd de productinformatie en het
veiligheidsinformatieblad.
Geef een biocide de wettelijke tijd om in te werken.
Spoel indien nodig na, lees daarvoor de gebruiksaanwijzing.
Gebruik altijd de voorgeschreven persoonlijke
beschermingsmiddelen, raadpleeg daarvoor het veiligheidblad
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