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Bij elke interventie waarbij perslucht 
gebruikt werd, moet het toestel behandeld 
en gereinigd worden als een besmet 
toestel. Iedereen kan besmet zijn.  
Hou de inzet van persluchttoestellen 
daarom zo beperkt mogelijk. 
 

 
 
- VRAAG bijstand met COVID set en 5 l reserve VIRKON S 1% 

op interventieplaats. 
- Draag steeds wegwerphandschoenen en mondlap. 
- ZORG VOOR VOLLEDIGE DESINFECTIE  VAN MASKER, 

LONGAUTOMAAT, TOESTEL met Virkon S 1%. 
- Maak ademluchttoestel DRUKLOOS en plaats in daarvoor 

voorziene zak (zwart, wit, …. ) uit COVID 19 box. 
- Strip de zak 2x dicht = procedure IGS. 
- Na gebruik wegwerphandschoenen verwijderen naar 

besmet afval (gele zak). 
- Vooraleer terug plaats te nemen in een  voertuig handen 

reinigen met alcoholhandgel of met water en zeep. Handen 
afdrogen met papieren doeken. 

- Voorzie aangepast transport naar clusterpost. 
- Plaats in afgesloten bakken opslag zone COVID INTERVENTIE 

adembescherming. 
 
 
 

Het reinigen gebeurt enkel in de 
clusterposten 
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REINIGING 
- Voor personeel onderhoud ademluchttoestellen. 
- Procedure om je zoveel als mogelijk te beschermen. 
- Wasprocedure ademlucht zoals gewoonlijk. 

 

DESINFECTIE 

VOOR 
REINIGING  

 

 
- Draag wegwerphandschoenen en mondmasker. 
- Draag wegwerpoverall. 
- Werk in open lucht, sluit alle deuren nabij de decozone. 
- Verlucht de opslag bakken. 
- Open de zakken. 
- Plaats toestel op de grond. 
- DESINFECTEER BEIDE ZIJDEN TOESTEL EN MASKER 

MIDDELS 5 L DRUKSPROEIER. 
- RESPECTEER INWERKTIJD VIRKON S 1% - 10 min. 
- Demonteer toestel. 
- Desinfecteer opnieuw met spray de losse onderdelen. 
- Afhankelijk van type wasmachine verdeel naar bakken 

COVID Verdacht > hoes, draagstel, fles, masker, ect of 
monteer toestel voor wassen. 

- Maskers steeds afzonderlijk wassen. 
 
STAP 1  
o VERZAMEL een reeks te behandelen maskers. 
o VERZAMEL een reeks te behandelen longautomaten. 

STAP 2 
o Verwijder visueel vuil – dompel onder in water met 

detergent (Safety WASH) – afspoelen met water. 
o Zowel van masker als longautomaat. 

STAP 3 
o  Vul emmer met VIRKON S 1% . 
o  Dompel elk masker even onder in emmer Virkon S 1% en 

laat masker drogen, daarna afspoelen met water. 
o  Dompel elke longautomaat onder in emmer Virkon S 1%  

laat longautomaat drogen, daarna afspoelen met water. 
     STAP 4 

o Leg de maskers in andere bak voor verdere reguliere 
behandeling. 

o Vervang je handschoenen. 
 

 

 

 
 

Te verwittigen na iedere persluchtinzet: 
 

- De verantwoordelijke van de clusterpost: Brakel, Oudenaarde, Zottegem. 
- Kpt. Luc Vandefonteyne (verantwoordelijke adembescherming zone Vlaamse 

Ardennen) per e-mail met vermelding van datum, aard inzet en aantal 
gebruikte toestellen. 


