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Stap 1: Voorbereiden van een schoeiselbak

Volg de volgende procedures om verspreiding van infecties
via schoeisel te voorkomen.

Virkon S Ontsmettingsbak

Volg de volgende procedures om verspreiding van infecties 
via schoeisel te voorkomen.

Vervang de desinfecterende oplossing om de 5 dagen of
®wanneer de roze kleur verdwenen is( Virkon S bevat een

kleur-indicator voor maximale efficiëntie).
Plaats voetbaden bij elke ingang ( buiten de invloed van 
weerselementen).

Voorbereiden van een schoeiselbakStap 1

Gebruik van de SchoeiselbakStap 2

Vul een plastic bak met
met 5 liter water.

®Los 50 gram Virkon S op in
deze bak(1% oplossing)..

Zorg dat er ten minste  
2 borstels beschikbaar 
zijn (een harde en een
zachte) zodat de laars
nauwkeurig kan worden
gedesinfecteerd.

Verwijder met een 
harde borstel zoveel 
mogelijk organische 
vervuiling van de 
laarzen, vergeet hierbij 
vooral de zolen niet.

Plaats de laarzen een voor een in de 
desinfecterende oplssing, en wrijf overal 
goed met de zachte borstel, vergeet hierbij 
opnieuw de zolen niet

S

Vul een plastic bak met
met 5 liter water.

Los 50 gram Virkon®S op in deze bak
(1% oplossing).

Zorg dat er ten minste 2 borstels beschikbaar
zijn (een harde en een zachte) zodat de laars
nauwkeurig kan worden gedesinfecteerd.

Stap 2: Gebruik van de Schoeiselbak

Ontsmettingsbak

Volg de volgende procedures om verspreiding van infecties 
via schoeisel te voorkomen.

Vervang de desinfecterende oplossing om de 5 dagen of
®wanneer de roze kleur verdwenen is( Virkon S bevat een

kleur-indicator voor maximale efficiëntie).
Plaats voetbaden bij elke ingang ( buiten de invloed van 
weerselementen).

Voorbereiden van een schoeiselbakStap 1

Gebruik van de SchoeiselbakStap 2

Vul een plastic bak met
met 5 liter water.

®Los 50 gram Virkon S op in
deze bak(1% oplossing)..

Zorg dat er ten minste  
2 borstels beschikbaar 
zijn (een harde en een
zachte) zodat de laars
nauwkeurig kan worden
gedesinfecteerd.

Verwijder met een 
harde borstel zoveel 
mogelijk organische 
vervuiling van de 
laarzen, vergeet hierbij 
vooral de zolen niet.

Plaats de laarzen een voor een in de 
desinfecterende oplssing, en wrijf overal 
goed met de zachte borstel, vergeet hierbij 
opnieuw de zolen niet

S

Verwijder met een
harde borstel zoveel
mogelijk organische
vervuiling van de
laarzen, vergeet hierbij
vooral de zolen niet.

Plaats de laarzen een voor een in de
desinfecterende oplossing, en wrijf overal
goed met de zachte borstel, vergeet hierbij
opnieuw de zolen niet

Vervang de desinfecterende oplossing 
om de 5 dagen of wanneer de roze kleur 

verdwenen is (Virkon®S bevat een 
kleur-indicator voor maximale efficiëntie).

Plaats voetbaden bij elke ingang 
(buiten de invloed van weerselementen).
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1ière étape : Préparation d’un bac à chaussures

Suivez les procédures suivantes afin d’éviter la propagation des 
infections via les chaussures.

Virkon S Ontsmettingsbak

Volg de volgende procedures om verspreiding van infecties 
via schoeisel te voorkomen.

Vervang de desinfecterende oplossing om de 5 dagen of
®wanneer de roze kleur verdwenen is( Virkon S bevat een

kleur-indicator voor maximale efficiëntie).
Plaats voetbaden bij elke ingang ( buiten de invloed van 
weerselementen).

Voorbereiden van een schoeiselbakStap 1

Gebruik van de SchoeiselbakStap 2

Vul een plastic bak met
met 5 liter water.

®Los 50 gram Virkon S op in
deze bak(1% oplossing)..

Zorg dat er ten minste  
2 borstels beschikbaar 
zijn (een harde en een
zachte) zodat de laars
nauwkeurig kan worden
gedesinfecteerd.

Verwijder met een 
harde borstel zoveel 
mogelijk organische 
vervuiling van de 
laarzen, vergeet hierbij 
vooral de zolen niet.

Plaats de laarzen een voor een in de 
desinfecterende oplssing, en wrijf overal 
goed met de zachte borstel, vergeet hierbij 
opnieuw de zolen niet

S

Remplissez un bac 
plastic avec 5L d’eau

Faites dissoudre 50 gr de Virkon S dans ce bac
(1% dissolution)

Faites en sorte qu’au moins 2 brosses (une  
brosse dure et une brosse souple) soient  
disponibles afin que la botte puisse être  
désinfectée minutieusement

2ième étape : Utilisation du bac à chaussures

Ontsmettingsbak

Volg de volgende procedures om verspreiding van infecties 
via schoeisel te voorkomen.

Vervang de desinfecterende oplossing om de 5 dagen of
®wanneer de roze kleur verdwenen is( Virkon S bevat een

kleur-indicator voor maximale efficiëntie).
Plaats voetbaden bij elke ingang ( buiten de invloed van 
weerselementen).

Voorbereiden van een schoeiselbakStap 1

Gebruik van de SchoeiselbakStap 2

Vul een plastic bak met
met 5 liter water.

®Los 50 gram Virkon S op in
deze bak(1% oplossing)..

Zorg dat er ten minste  
2 borstels beschikbaar 
zijn (een harde en een
zachte) zodat de laars
nauwkeurig kan worden
gedesinfecteerd.

Verwijder met een 
harde borstel zoveel 
mogelijk organische 
vervuiling van de 
laarzen, vergeet hierbij 
vooral de zolen niet.

Plaats de laarzen een voor een in de 
desinfecterende oplssing, en wrijf overal 
goed met de zachte borstel, vergeet hierbij 
opnieuw de zolen niet

S

Enlevez au maximum les 
déchets organiques des 
bottes avec la brosse 
dure, n’oubliez pas les 
semelles

Placez les bottes une à une dans la dissolution 
désinfectée et frottez bien partout avec la brosse 
souple, n’oubliez de nouveau pas les semelles.

Remplacez la dissolution désinfectée 
chaque 5 jours ou quand la couleur 
rose est disparue (Virkon S contient 

un  indicateur coloré pour une 
efficacité maximale.

Placez des bains de pieds à chaque 
entrée (aux endroits où il n’y a pas 

d’influence des conditions 
météorologiques).


