
Houd schone en vuile was  
strikt gescheiden

Schone was mag nooit in aanraking komen met vuile was. Ook 
mag de schone was niet in aanraking komen met voorwerpen 
of oppervlakken die zijn gebruikt om de vuile was te behande-

len als die niet grondig zijn gereinigd en gedesinfecteerd. 

Neem nooit werkkleding  
mee naar huis

Door werkkleding mee naar huis te nemen en thuis te wassen, brengt 
u zowel de thuis- als de werkomgeving in gevaar. Een huishou-
delijke wasmachine is niet geschikt om werkkleding hygiënisch 

schoon te wassen. 

Draai geen 
korte programma’s

Als hygiëne het belangrijkste is, draai dan geen verkorte of 
expresprogramma’s. Deze programma’s bereiken niet de  

desinfectiegraad die nodig is om wasgoed hygiënisch  
schoon te krijgen. 

Doe regelmatig 
een hygiëne test

Een ProHygiene test geeft een microbiologisch testrapport, een 
protocol voor de thermo-elektrische test en valideert de desin-

fectieprestaties van de wasmachine. 

Wees open 
en eerlijk

Iedereen kan een foutje maken of iets vergeten. Dat is niet erg, 
als het snel kan worden hersteld. Wees daarom eerlijk naar 

collega’s als er iets misgaat. Op die manier kan erger  
worden voorkomen.

Bescherm uzelf en anderen tegen virussen en bacteriën. 

Met de apparaten van Miele Professional heeft u voor veiligheid gekozen, want deze producten zijn speciaal ontworpen, 

gebouwd en getest om te voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van hygiëne.

Heeft u nog vragen? Wij zijn er voor u. Bel ons op 0347-378884 of mail ons op professional@miele.nl

Miele Professional. Immer Besser.

Draag persoonlijke 
beschermingsmiddelen

Bescherm uzelf door het dragen van handschoenen, een 
plastic schort en geschikte mond- en oogbescherming. Laat 

gebruikte beschermingsmiddelen altijd achter in de wasserij en 
gooi artikelen voor eenmalig gebruik op de juiste manier weg. 

Gebruik zelfopenende 
waszakken

Door gebruik te maken van zelfopenende waszakken, wordt 
het contact met vervuild wasgoed en daarmee op besmetting 
beperkt. Bij voorkeur zijn deze waszakken kleurgecodeerd en 

op type gesorteerd. 

Was niet langdurig op  
lage temperaturen*

Als wasmachines langdurig draaien op lage temperaturen, be-
staat de kans dat zich ziekteverwekkers ophopen in het apparaat. 

*Als het materiaal het niet toelaat om op hoge temperaturen te wassen, overleg 
dan met uw zeepleverancier over een geschikte desinfectans. 

Zorg voor 
frisse lucht

Heeft u geen mechanische luchtventilatie? Zet dan 4 keer per 
dag ramen of deuren tegen elkaar open gedurende 10 minuten 

om de lucht in de wasruimte gezond te houden. 

Houd nagels 
kort en ongelakt

Nagellak zorgt ervoor dat vuil minder zichtbaar is en lange 
nagels geven ziekteverwekkers een groter oppervlak om zich te 
nestelen. Bovendien kunnen lange nagels handschoenen mo-
gelijk perforeren en zo de beschermende werking teniet doen. 
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