Praktische richtlijnen FFP2 maskers
Toepassingsgebied: Covid-19 virus.
Hersteriliseren van de gebruikte FFP2 maskers (= eendenbekmaskers).

1 Verzamelen en centraliseren van de gebruikte FFP2 maskers











Aan de ingang van de ruimte/kamer waar er zich (vermoedelijke) COVID-patiënten bevinden, wordt een
vuilniszakje geplaatst. Daarin worden de gebruikte FFP2 maskers verzameld.
Het vuilniszakje wordt gedeponeerd in een paarse vuilniszak van Malysse.
Deze paarse vuilniszakken worden:
o voorzien van een oranje sticker met aanduiding “gebruikte eendenbekmaskers”
o apart gestockeerd in de vuile utility van elke afdeling, meer specifiek naast de afvalkarren zodat
de paarse vuilniszakken niet terechtkomen in het routine afval circuit

Van zodra een paarse vuilniszak zo goed als vol is, wordt de vuilniszak dichtgebonden.
De VK plaatst de volle paarse vuilniszak samen met het andere afval in het SAS van de COVID+ afdeling
(naast de afvalkarren).
De volle paarse vuilniszakken worden opgehaald door een logistiek medewerker met de routine
afvaltoer.
Een logistiek medewerker brengt de dichtgebonden paarse vuilniszakken naar een centrale
opslagplaats:
 Campus Bornem: oud logistiek lokaal (E0U126)
 Campus Rumst: vuile utility G1
Voor campus Rumst worden de paarse vuilniszakken met de gebruikte FFP2 maskers vanuit de vuile
utility G1 via de pendel naar campus Bornem vervoerd volgens onderstaande werkwijze:
 Een medewerker van CSA campus Bornem neemt telefonisch contact op met Stefan Wijsmans
(DECT: 9927).
 De paarse vuilniszakken worden getransporteerd vanuit de vuile utility G1 naar het magazijn
voor ophaal pendel. Dit volgens geldende procedure op een pallet.
 De paarse vuilniszakken worden overgebracht in het SAS vuile zone CSA.
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2 Weggooien van een FFP2 masker
Op de FFP2 maskers die opnieuw gesteriliseerd worden, zal een markering aangebracht zijn aan de zijkant van
het masker. Dit gebeurt door een medewerker van CSA. Op basis van deze markering moet het masker
bijgehouden of weggegooid worden.





Een bebloed eendenbekmasker moet onmiddellijk na gebruik worden weggegooid in de vuilbak
Geen markering: masker is nieuw en moet na gebruik worden bijgehouden in de paarse vuilniszakken
met aanduiding “gebruikte eendenbekmaskers”
1 streepje: masker is 1x gesteriliseerd en moet na gebruik worden bijgehouden in de paarse
vuilniszakken met aanduiding “gebruikte eendenbekmaskers”
2 streepjes: masker is 2x gesteriliseerd en moet na gebruik worden weggegooid in de vuilbak
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