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Hoe om oppervlakke skoon te maak en te ontsmet 
• Dra handskoene wanneer jy skoonmaak en ontsmet. As die 

handskoene nie weggooibaar is nie, gebruik dit weer net 
vir skoonmaak en ontsmetting. 

• As die oppervlakke vuil is, maak dit eers met ’n 
skoonmaakmiddel of seep en water skoon. 

• Vir ontsmetting, gebruik ’n bleikmiddeloplossing van 
6 teelepels bleikmiddel en 1 liter (4 koppies) water.

• Wend dit aan die oppervlak, laat dit vir 2 minute aanbly en 
vee dit dan met water af. 
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As iemand by die huis koronavirus het, probeer die verspreiding daarvan voorkom:
• Maak oppervlakke in die huis wat baie aangeraak word (tafels, stoele, deurhandvatsels, 

ligskakelaars, afstandbeheerders, handvatsels, lessenaars, toilette, wasbakke) 
daagliks skoon en ontsmet dit. 

• Gooi gebruikte lappe, papierhanddoeke of weggooihandskoene onmiddellik 
in ’n plastieksak weg om te voorkom dat die 

koronavirus versprei. 
• Moenie aan jou gesig raak wanneer jy besig is 

om skoon te maak nie.  

Bleikmiddel is giftig 
• Moenie bleikmiddel met ’n ander skoonmaakproduk gebruik nie. 
• Moenie bleikmiddel drink nie. 
• Hou bleikmiddel buite bereik van kinders. 
• Maak vensters en deure oop terwyl jy bleikmiddel gebruik sodat  

dampe kan ontsnap. 

Wanneer jy klaar is, was jou hande goed met seep en water vir 20 sekondes. 

• Wanneer ’n persoon met koronavirus hoes of nies, laat hulle die virus op oppervlakke. Die virus 
versprei wanneer jy aan hierdie oppervlakke raak en dan aan jou gesig, oë, neus of mond raak. 

• As jy hierdie oppervlakke skoonmaak en ontsmet, sal dit help om die verspreiding van 
COVID-19 te verminder, veral oppervlakke wat gereeld deur die publiek aangeraak word, soos 
deurhandvatsels, OTM-sleutelborde en taxi-sitplekke, of oppervlakke in jou huis wanneer 
iemand COVID-19 het. 

• Skoonmaak sal die vullis verwyder, en ontsmetting sal kieme, insluitend koronavirus, verwyder. 


