
 

 

 

C4Q en Covid-19 

Dankzij het C4Q kwaliteitsmanagementsysteem zijn vele wasserijen reeds sterk gewapend in de strijd 

tegen de verspreiding van het Covid-19 virus.  

Men houdt zich immers reeds aan allerlei richtlijnen en eisen om te garanderen dat  

- De gezondheid van eigen medewerkers, actief in de logistieke afdeling (ophalen vuil linnen) en 

de onreine zone (voorbereiding op het wassen van vuil textiel), niet in gevaar gebracht wordt 

(door oa. ter beschikking stellen van de geschikte PBM’s; het voorzien van de nodige 

quarantainetijd bij effectief besmet linnen van Covid-19 patiënten, etc.), 

 

- In het te reinigen textiel aanwezige micro-organismen sowieso effectief geëlimineerd worden 

in het wasproces, 

 

- Het gereinigd kiemvrij textiel nadien niet opnieuw gecontamineerd wordt door streng naleven 

van een hygiëne- en schoonmaakplan m.b.t. werkplaatsen en interne/externe 

transportmiddelen, waarbij de effectiviteit hiervan geverifieerd wordt door een externe 

bevoegde partij, 

 

- Manipulaties door het personeel actief in de reine zone geen negatieve impact hebben op de 

hygiënische gesteldheid van het proper linnen. Dit wordt bewerkstelligd door een continue 

aandacht op een goede persoonlijke hygiëne (voortdurende focus op een uitstekende 

handhygiëne, het dragen van reine arbeidskledij, een streng verbod op etenswaren op de 

werkvloer, etc.), 

 

- Het gereinigd textiel steeds op een veilige, beschermde manier wordt aangeboden aan de 

eindklanten. 

Het was dan ook een kleinere stap voor C4Q gecertificeerde bedrijven om de extra 

beschermmaatregelen zoals voorgesteld in de sectorgids voor industriële wasserijen, gepubliceerd 

door FBT en opgesteld op basis van de adviezen van de Economic Risk Management Group, de FOD 

WASO en de beleidscel van de minister van Werk, in samenwerking met de sociale partners in de Hoge 

Raad voor Preventie en Bescherming op het werk, extra toe te voegen in het bestaande 

kwaliteitsmanagementsysteem. Zo is er de nodige aandacht voor het respecteren van de social 

distancing op de werkvloer en andere faciliteiten (kantine, sanitaire faciliteiten, etc.) en werden 

mondmaskers ter beschikking gesteld.  

Uiteraard staat uw C4Q gecertificeerde partner in textielverzorging ter uwer beschikking om meer 

toelichting te geven hoe C4Q een antwoord biedt op uw vragen omtrent het vermijden van impact van 

Covid-19 op de microbiologische kwaliteit van uw textiel en de gezondheid van uw personeel. 

Care 4 Quality garandeert dus dat we, naast het leveren van onberispelijk hygiënisch textiel, ook zorg 

dragen voor de gezondheid van uw en onze medewerkers. 

Care 4 Quality = we Care 4 You ! 


