Gewoon goed schoonmaken
Ook in coronatijd

Sinds Corona is hygiëne en desinfecteren gemeengoed geworden.
We smeren, wrijven, sprayen en poetsen dat het een lieve lust is. Want:
Corona ligt op de loer. Toch geldt ook hier dat angst een slechte raadgever
is. Onjuist of onzorgvuldig desinfecteren brengt zelfs extra risico met zich
mee. Gewoon goed schoonmaken in combinatie met de juiste handhygiëne
en afstand houden, zorgen voor het laagste risico op besmetting.
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Desinfectie vanwege emotie
Emotie is geen goede grond om te desinfecteren.
Desinfectie horen we in te stellen op rationele gronden,
bijvoorbeeld bij risicosituaties zoals een vastgestelde
besmetting, een verdenking van een besmetting, betrokkenheid van bloed of andere lichaamsvloeistoffen,
voedselveiligheid, et cetera.
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Antwoord op de veiligheidsvraag
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verontrustend en voor de ander juist een geruststelling:

Het antwoord op de Corona-veiligheidsvraag is dus:

je hebt het immers grotendeels zelf in de hand!
Overigens geldt ook voor handhygiëne dat zorgvuldig
handen wassen betere resultaten oplevert dan smeren
met desinfectie-gels.
WHO en CDC stellen dat handhygiëne essentieel is en
dat deze primair ligt bij wassen met water en zeep volgens de regelen der kunst. De grensvlakspanning-verlagende werking van ‘zeep’ zorgt ervoor dat het water
maximaal besmettingen (ook Covid-19) kan afvoeren
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Allerlei meetmethodieken worden op dit moment
gepresenteerd als het ultieme objectieve antwoord op
de veiligheidsvraag rondom Corona. Hoewel deze methoden voor hun specifieke doel betrouwbaar zijn, is het
nut van deze methoden in de bestrijding van Covid-19

