TA A K A F S P R A K E N P O E T S H U L P
VO L G E N D E TA K E N K U N N E N D O O R D E P O E T S H U L P U I T G E VO E R D W O R D E N

Wekelijks onderhoud (enkel van of in de bewoonde plaatsen)
– Vloeren en vloerbedekking: stofzuigen,
vegen, dweilen en schuren

– Onderhoud van kachels, aslade
leegmaken

– Afstoffen van plinten, meubelen,
lampenkappen, luchters en kandelaars,
schilderijen en siervoorwerpen

– Onderhoud van het poetsgerief

– Spinrag verwijderen
– Onderhoud van de badkamer: uitwassen
van bad, wastafel, toilet
en eventueel nachtemmer
– Bedden opmaken en verschonen
– Onderhoud van de keuken: elektrische
apparaten, kookfornuis, sanitair,
keukenkasten, beperkte afwas

– Kamerplanten onderhouden
– Asbakken en afvalemmers leegmaken
– Afgieten van trottoir, binnenplaats,
gebruikte en verharde gangpaden
– Poetsen van technologische
hulpmiddelen (bvb. rolwagen,
stalen verpleegster, hoog/laagbed)
– Wassen en strijken

Periodiek onderhoud (enkel van of in de bewoonde plaatsen)
– Binnen en buiten afwassen van vensters
(+ houtwerk), rolluiken (gelijkvloers)
en deuren
– Koelkast en diepvriezer reinigen
– Kasten uitkuisen

– Gordijnen en overgordijnen
ophangen na reinigingsbeurt
– Koper poetsen
– Vloeren en meubelen boenen
– Proviandberging en wasruimte
uitvegen, ordenen en dweilen

In samenspraak met de sectorverantwoordelijke kunnen occasioneel nog andere taken worden
uitgevoerd zoals boodschappen doen.

Volgende werken worden als te zwaar of te gevaarlijk beschouwd en mogen niet door de poetshulp
uitgevoerd worden
– Reinigen van plafonds, muren en op de
bovenverdiepingen de rolluiken

zwaar zijn, mogen niet verplaatst worden
– Gevaarlijke werken in de hoogte mogen
niet. De poetshulp mag enkel een
veilige trapladder gebruiken voor een
schoonmaak op beperkte hoogtes

– Meubilair, tapijten, vuilniszakken die te

– Buiten werken als het regent of vriest
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– Het opruimen van zolders en kelders,
poetsen van niet-bewoonde plaatsen,
wassen van voertuigen
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Z O R G VO O R U W P O E T S H U L P
Algemeen
De taken worden uitsluitend uitgevoerd ten gunste van de klant en niet voor derden die al dan niet op
hetzelfde adres verblijven. Het is noodzakelijk dat de poetshulp en de gebruiker samen overleggen
wanneer en hoe de taken worden uitgevoerd. Zorgen voor voldoende afwisseling in die taken en het ter
beschikking stellen van degelijk materiaal betekenen een betere bescherming van de poetshulp tegen
rug- en gewrichtsklachten.
i-mens vindt het erg belangrijk dat haar medewerkers zo veilig en ergonomisch mogelijk hun taak
kunnen uitoefenen.Wij proberen zelf daartoe bij te dragen o.a. door opleidingen die aan de poetshulpen
worden aangeboden.
U als klant kan hieraan ook een bijdrage leveren. Enerzijds door te letten op de toegewezen taken,
anderzijds door het ter beschikking stellen van kwalitatief, veilig en aangepast materiaal.
Hieronder vindt u enkele tips die daartoe kunnen bijdragen.

Koopt u nieuw materiaal, hou dan rekening met
het volgende
– Kwalitatieve en veilige poetsproducten
in hun originele verpakking met
gebruiksaanwijzing: bvb. soda,
allesreiniger, vloerzeep of bruine zeep,
afwasdetergent.

Bij het toewijzen van taken hou je het best
rekening met het volgende
– Laat de poetshulp geen meubilair,
tapijten of vuilniszakken die te zwaar zijn
verplaatsen.
– Laat de poetshulp niet op gevaarlijke
hoogtes werken.

– Vermijd bleekwater en ammoniak. Deze
producten zijn niet gezond, slecht voor
het milieu en tasten de huid van de
poetshulp aan.

– Hou rekening met de
weersomstandigheden bij het geven van
een buitenopdracht.

– Kwalitatieve poetsdoeken en sponsjes.

– Verwarm de te poetsen ruimtes
voldoende in de winter (minimum 18°).

– Kwalitatieve dweil(en), best viscose.
– Trekker, veeg-, schuurborstel en ander
eventueel wismateriaal met steel van
correcte lengte (liefst telescopisch).
– Twee emmers.

– Voorzie uw huisapotheek indien mogelijk
van een ontsmettingsmiddel, antiallergische kleefpleisters, zalf tegen
brandwonden en steriele compressen.
Dit is voor uzelf en voor de poetshulp
van groot belang.

– Een stevig en stabiel trapladdertje,
aangepast aan de te bereiken hoogte.
Best voorzien van 4 antislippoten, brede
treden en een veiligheidsbeugel waar
men zich kan aan vasthouden.
– Een telescopische steel met hulpstukken
voor taken in de hoogte (ramen e.d.).
– Een kwalitatief ruitenwissertje, liefst
passend op telescopische steel.
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– Een lichte en makkelijk wendbare
stofzuiger met veilige bedrading en de
juiste hulpstukken.
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