CHECKLIST ONTVANGST VAN EEN
WAGEN IN TIJDEN VAN COVID-19
Checklist ontvangst van een wagen in tijden van Covid-19
Klant dient zich aan
Persoonlijke
beschermingsmiddelen

Mondmasker: type FFP2 of FFP3
om besmetting te voorkomen. De
rest belet u alleen van anderen te
besmetten.
Wegwerphandschoenen
!!! Steeds voor het aandoen en na
het aandoen ervan de handen
wassen!!!



Hou 1,5 m afstand
Geef geen hand
Raak uw gezicht of haar niet aan
Vraag de klant om de sleutel niet te overhandigen maar bijvoorbeeld in
een reinigbare schaal of key-safe te deponeren.
Ontsmet de sleutel
Zie hieronder welke middelen het
beste werken

In ontvangstname van het voertuig
•
•

Laat het voertuig eerst 10 minuten verluchten
Het virus overleeft meer dan 70 uur op roestvrijstaal en plastic

Voor wagens die de klant meer dan 3 dagen geleden heeft achtergelaten is de kans op besmetting via het voertuig
klein. Vermits alleen dringende herstellingen nog toegestaan zijn, gaat u waarschijnlijk niet de kans hebben om de
wagen 3 dagen opzij te zetten. U zal dus moeten gaan desinfecteren. Hieronder een checklist waar u op moet
letten.
Bij het desinfecteren
•
•

Goed wrijven, vluchtig vegen doet weinig uit, zeker indien er gewoon zeep gebruikt wordt
Gebruik best een microvezel doek

Welke producten zijn effectief tegen het virus en welke te gebruiken op de wagen?
➔ Eigenlijk zijn er maar 2 die aan te raden vallen: Dettol® en ontsmettingsalcohol (min. 70%). De rest geeft kans
op verkleuringen. Zeep werkt maar wel goed wrijven.

Product

Effectiviteit

Dettol®

++

Ontsmettingsalcohol
(min. 70%)

++

Javel, bleekwater

++

Peroxiden (zuurstofwater)

++

Isobetadine®

++

Zeep

+
Mits grondig wrijven, niet
gewoon even vegen

+

+
Wordt ook door autoindustrie gebruikt om te
desinfecteren.
Toch opgepast voor
verkleuren: permanente
stift kan je hiermee
wegnemen van een
whiteboard maar voor de
meerderheid van de
materialen in een auto
kan het geen kwaad.
Kans op verkleuring
-Sterk corrosief voor
materialen
-Sterk verkleurend
+

Chloorhexidine (Hacdil®,
Hibidil®, Hibitane®)

Dood bacteriën, geen
virussen
-Werkt niet virusdodend

-

-

--

--

Azijn

Aan te raden op de
huid
+
Kans op irritatie van
huid en slijmvliezen
++
Alléén op intacte huid,
werkt uitdrogend, kan
brandwonden
veroorzaken bij kleine
kinderen

+
Alléén op intacte huid
++
Aan te raden bij
bevuilde wonden
++

Aan te raden op de
wagen
++

Persoonlijke
beschermingsmiddelen

Mondmasker: type FFP2 of FFP3
om besmetting te voorkomen. De
rest belet u alleen van anderen te
besmetten.
Wegwerphandschoenen
!!! Steeds voor het aandoen en na
het aandoen ervan de handen
wassen en raak uw gezicht of
haren niet aan!!!
Wegwerpoveral
➔ Gooi deze nadien ook weg!



Buitenkant voertuig

Handgrepen deuren
Kader van de deuren (daar waar je ze soms vastneemt)
Handgreep koffer



BINNENKANT VOERTUIG

Binnenkant Binnenkant
voertuig voertuig

+ knoppen
op stuur
+ hendels richtingaanwijzers/wissers
Stuur + knoppenStuur
op stuur
+ hendels
richtingaanwijzers/wissers
Versnellingspook
+
handrem
+ armsteun
Versnellingspook + handrem + armsteun
Middenconsole
metenaircoknoppen
en GPS
Middenconsole met
aircoknoppen
GPS
Handgrepen
en
hendels
+
raambediening
Handgrepen en hendels + raambediening
LichtschakelaarsLichtschakelaars
(mannetje en vrouwtje)
VeiligheidsgordelVeiligheidsgordel
(mannetje en vrouwtje)
Bedieningsknoppen
zetels
Bedieningsknoppen
zetels
Knoppen
interieurverlichting
open dak) in dakhemel
Knoppen interieurverlichting (en open dak) in(en
dakhemel
Hendel
van
het
handschoenenkastje
Hendel van het handschoenenkastje









Aflevering
Aflevering en
betaling en betaling
Mondmasker:
type FFP2 of FFP3
Persoonlijke Persoonlijke
Mondmasker: type
FFP2 of FFP3
beschermingsmiddelen
om
besmetting
te voorkomen. De
beschermingsmiddelen
om besmetting te voorkomen. De
rest
belet
u
alleen
rest belet u alleen van anderen te van anderen te
besmetten.
besmetten.
Wegwerphandschoenen
Wegwerphandschoenen
!!! Steeds
voor
!!! Steeds voor het
aandoen
en het
na aandoen en na
het
aandoen
ervan
de handen
het aandoen ervan de handen
wassen
en
raak
uw
gezicht of
wassen en raak uw gezicht of
haren
niet
aan!!!
haren niet aan!!!
Hou 1,5 m afstand
Hou 1,5 m afstand
Geef geen handGeef geen hand
Ontsmet de sleutel
Ontsmet de sleutel

Zie hierboven
Zie hierboven welke
middelen welke
het middelen het
beste
werken
beste werken
te betalen met
bankcontact
of Payconiq.
Aanvaard geen cash.
Vraag te betalenVraag
met bankcontact
of Payconiq.
Aanvaard
geen cash.
Overhandig
de
sleutel
niet
maar
deponeer
hem
bijvoorbeeld in een
Overhandig de sleutel niet maar deponeer hem bijvoorbeeld in een
reinigbare
schaal
of
key-safe.
reinigbare schaal of key-safe.
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