
 

Was uw handen optimaal. Handen wassen heeft alleen 
zin wanneer u het op de juiste manier doet:
•  Gebruik schone materialen: vloeibare zeep (geen stuk zeep) en  

een wegwerphanddoekje of een stukje keukenpapier.
•  Raak de kraan niet aan met uw handen als u uw handen gewassen hebt: 

gebruik bij een elleboogkraan uw elleboog en bij een gewone kraan het 
wegwerphanddoekje om de kraan dicht te draaien.

• Neem voldoende zeep.
• Neem de tijd: was uw handen minimaal 20 seconden.
•  Doe het op de juiste manier (zie afbeelding) en vergeet vingertoppen, 

duimen, ruimte tussen uw vingers en je polsen niet.
• Spoel uw handen af met flink stromend water.
• Droog ze goed af. 

Handhygiëne

Meer informatie en weten wat te doen?
Raadpleeg dan het betreffende protocol op https://publiekzipnet.nl/protocollen/
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Graag bij binnenkomst en verlaten van 
de locatie uw handen desinfecteren!

Voor de bezoekers van Zorggroep Liante

Binnen onze locaties gelden de volgende regels:
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• Bij verkoudheidsklachten, hoesten, kortademigheid 
en/of koorts mag u niet verder binnen komen. 

• Desinfecteer uw handen regelmatig.

Stap 1

Stap 4

Stap 2

Stap 5

Stap 3

Stap 6

Wrijf de handen over elkaar. 
Vergeet hierbij niet de rug 
van de duim en de polsen.

Maak twee vuisten 
in elkaar.

Wrijf goed tussen 
de vingers.

Wrijf de individuele vingers 
met de gehele hand in.

Wrijf ook aan de andere 
kant van de hand tussen 

de vingers.

Maak ook de nagels schoon 
door de vingertoppen in de 

handpalm te wrijven.


