Flexwerkplekken leiden tot ziekteverzuim
Bedrijven met 50 fulltime medewerkers zijn
gemiddeld 70.000 euro per jaar kwijt aan
kortdurend ziekteverzuim, zo blijkt uit een
onderzoek. Eén van de veroorzakers van dit
ziekteverzuim is gebrek aan hygiëne op kantoor.
Met een dagelijkse reiniging bespaart een
middelgroot bedrijf al gauw zo’n 10.000 euro
per jaar.

Besmetting werkplekken en apparatuur
De meeste bacteriën zijn te vinden op de
telefoons, computermuizen en toetsenborden,
deze zijn vaak viezer dan wc-brillen en zijn
daarmee haarden van bacteriële besmetting.
Dat blijkt uit onderzoek van de Vereniging
Schoonmaak Research en een Britse
consumentenorganisatie.

U begrijpt het waarschijnlijk al, hoe meer
werknemers er op één plek werken hoe groter
de bron van bacteriën en het besmettingsvaar.
Krijgt u ook de rillingen van een toetsenbord
dat vol zit met iemands anders zijn bacteriën,
etensresten en nog gekkere dingen?
Gelukkig zijn er verschillende maatregelen om
de hygiëne op de flexplek te verbeteren en zo
ziekteverzuim tegen te gaan.

Wat kunt u zelf doen?
Zorg dat flexplekken regelmatig worden
schoongemaakt.
Vraag werknemers om niet achter hun
computer te eten en drinken.
Zorg dat er altijd antibacteriële zeep aanwezig is
op de toiletten.

Sommige toetsenborden blijken vele malen meer bacteriën
te herbergen als wc-brillen in hetzelfde kantoor.

Wat kunnen wij voor u doen?
Onze werkwijze via het 3 stappenplan:
1: Grove reiniging
Het toetsenbord wordt geheel gestofzuigd om
alle niet plakkende verontreiniging te
verwijderen. Daarna wordt het uitgeblazen om
de overige resten te verwijderen.

Hoe komen die bacteriën daar terecht? Hier zijn
wij mensen zelf verantwoordelijk voor.
Bacteriën worden verspreid door werknemers
die hoesten, niezen, krabben of eten achter hun
bureau. Dit maakt dat toetsenborden een
verzamelplaats worden van etensresten,
bacteriën, en virussen. Ook werknemers die
hun handen niet (of onvoldoende) wassen
bedreigen de hygiëne van de werkplek: op veel
toetsenborden werden zelfs bacteriën uit het
spijsverteringskanaal gevonden!

2: Vochtige reiniging
Het toetsenbord wordt via stoom bevochtigd
met een speciale reiniger en daarna met een
borstel afgeschrobd. Klein vastzittend vuil
wordt met een bacterieel staafje verwijderd.
Met een microvezel doek wordt het
toetsenbord vochtig gereinigd afgedroogd.
3: Antibacteriële reiniging:
Een bacteriedodend product wordt aangebracht
voor de hygiëne. Na dit grondige uitgevoerde
proces ziet uw toetsenbord er als nieuw uit en
zullen 98% van de bacteriën verdwenen zijn.
Neem contact met ons op voor een vrijblijvend
advies en prijsopgave.

