Correct gedrag in het geval
van een pandemie - schone handen beschermen
Bescherm jezelf en anderen!

Hoest of nies niet zonder
elleboog of papieren
zakdoek !

Bedek je mond en neus met
een papieren zakdoek
als je hoest of niest.

Hoest of nies in je elleboog
als je geen paperen
zakdoek hebt.

Blijf thuis als je klachten
hebt en contacteer je arts.

1,5 meter

Vermijd direct fysiek
contact (knuffelen,
handen schudden).

Hou je afstand.

Was de handen regelmatig
gedurende minstens 30
seconden.

Desinfecteer de handen
regelmatig als er geen
gootsteen in de buurt is.

Zo desinfecteer je je handen goed!
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Gebruik voldoende
ontsmettingsmiddel en
zorg dat je gehele
handpalmen worden
bedekt.
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Wrijf de linkerhand op
de rug van de
rechterhand en
andersom.

n 30 seconden

Handen moete
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Wrijf met gevouwen
handen over de
buitenkant van je vingers.

nat blijven.
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Vergeet beide duimen
niet.

Palmen op elkaar met
gespreide vingers.
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Deb InstantFOAM®

Deb® InstantGEL

Complete

Complete

wrijf met je vingertoppen
in je handpalm, links en
rechts.

Voor meer informatie over Deb InstantFOAM® Complete en Deb® InstantGEL Complete, ga naar www.scjp.com
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SC Johnson Professional

SC Johnson Professional™ biedt competente oplossingen voor huidbescherming, -reiniging en
-hygiëne voor gebruikers in de industrie, sanitaire voorzieningen en gezondheidszorg.
Het productassortiment omvat het Deb Skin Care-assortiment met producten voor bescherming
van de huid op het werk, gerenommeerde huidbeschermingsproducten die verder ontwikkeld zijn
voor professioneel gebruik, zoals de innovatieve specialistische reinigings- en hygiëneproducten van
SC Johnson.

Deze informatie en ieder ander technisch advies is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Dit impliceert echter geen
aansprakelijkheid of andere wettelijke verantwoordelijkheid onzerzijds; dit geldt ook ten aanzien van bestaande intellectuele
eigendomsrechten van derden, met name patentrechten. In het bijzonder wordt er geen garantie, expliciet of impliciet, of garantie
van producteigenschappen in juridische zin bedoeld of geïmpliceerd. Wij behouden ons het recht voor wijzigingen door te voeren op
basis van technologische vooruitgang of andere ontwikkelingen. ® = is een geregistreerd handelsmerk van SC Johnson Professional
of een van zijn dochterondernemingen
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