FICHE WASTAFELS
De wastafels en de lokalen waarin ze zich bevinden beantwoorden aan de
minimumvoorschriften opgenomen in bijlage III.1-1 van de codex over het welzijn op het
werk.

De lokalen :


de ligging van de lokalen voor wastafels moet volledig gescheiden zijn van
werkplaatsen en bureaus



gescheiden lokalen voor mannen en vrouwen



aangrenzend aan de kleedkamers



mogen ingericht worden in de toiletten, indien aard van het werk dit rechtvaardigt



in de nabijheid van de werkposten indien nodig



de bouw van de lokalen is als volgt :
o
o
o
o

in duurzame materialen
vloer met effen en waterdichte bekleding
wanden met effen en waterdichte bekleding tot op 2 m hoogte
rekening houdend met eventueel tewerkgestelde gehandicapte werknemers

De inrichting van de wastafels :


de werkgever bepaalt de ligging, de inrichting en de uitrusting van de sociale
voorzieningen zoals de wastafels, na advies van de preventieadviseurarbeidsgeneesheer en het Comité



aantal wastafels :
o 1 per 3 werknemers die hun werkdag gelijktijdig beëindigen
o of 1 per 5 werknemers, indien de aard van het werk dit rechtvaardigt
o afstand van minstens 65 cm tussen iedere waterkraan



de voorzieningen :
o wastafels voorzien van leidingwater :
- koud en eventueel warm water
- indien het water niet drinkbaar is, biedt het wel garanties inzake
zuiverheid
- indien het water niet drinkbaar is, dit duidelijk aanduiden
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o blad dat toelaat om voorwerpen neer te leggen
o zeep en/of reinigingsmiddelen
- veelvuldig een zachte zeep gebruiken kan leiden tot uitdroging van de
huid
- voor een hardnekkige bevuiling is een detergent of werkplaatszeep aan
te raden, die bevat specifieke schuurmiddelen of solventen
- ontsmettingsproducten voor de huid worden gebruikt na een
microbiële blootstelling en kunnen bacteriedodend, schimmeldodend,
sporendodend of virusdodend zijn, maar ze hebben geen reinigende
eigenschap en moeten dus aangewend worden na het wassen met water
en zeep
- producten voor huidbescherming kunnen preventief aangebracht
worden (om huidaandoeningen te voorkomen en het reinigen te
vergemakkelijken) of kunnen curatief aangebracht worden (om te
hydrateren en zo kloven, barsten of rode huidvlekken te vermijden)
o eventueel bijkomende uitrusting voor werknemers die aan een bijzonder
gevaar blootgesteld worden :
- nagelborstel
- tandenborstel
- drinkbeker
o middelen om handen te drogen
- handdoeken
 van papier, worden weggegooid, voorzie een recipiënt om het
afval te verzamelen
 van stof, mogen ook slechts eenmalig gebruikt worden
- elektrische handdrogers
 deze middelen zijn efficiënt indien de werknemers de nodige
tijd nemen om de handen volledig te drogen
 kies bij voorkeur een systeem dat automatisch in werking
treedt wanneer de handen kortbij worden gebracht, om
besmetting te wijten aan het bedienen van de drukknop te
vermijden
 indien zeer frequent gebruikt, kunnen ze uitdroging van de
handen veroorzaken
 het gebruik van elektrische drogers wordt afgeraden in het
geval van infectierisico's

Schoonmaak en controle :


de lokalen worden tenminste eens per dag schoongemaakt, bij ploegenarbeid worden
de lokalen vóór iedere ploegwisseling schoongemaakt



daarnaast is het aangewezen een systematische controle uit te voeren naar :
o de algemene netheid :
- voorwerpen die niets te maken hebben met de bestemming van het
lokaal moeten verwijderd worden (het is bijvoorbeeld geen bezemkast)
- wat nodig is in het lokaal wordt netjes opgeborgen of gestapeld (de
toiletartikelen en handdoeken worden opgeborgen)
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o het in goede staat houden van de voorzieningen :
- functioneert de verlichting, verluchting, verwarming, de waterkranen,
zijn er geen lekkende kranen ?
- de staat van de uitrusting, zijn er herstellingen nodig, zijn er zaken
verdwenen ?
 hangen de wastafels nog stevig vast ?
 zitten de legplanken nog vast ?
 zijn de spiegels niet gebroken ?
 zijn er geen afvalbakjes verdwenen ?
o controle op het rookverbod

