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WAT IS RELENTLESS RECOVERY 
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Ecolab-programma met 
hulpmiddelen, materialen en 
training ter ondersteuning van uw 
leden wanneer zij zich voorbereiden 
op het verwelkomen van 
terugkerende cliënten, gasten en 
klanten.

Uw leden krijgen gratis toegang tot 
materiaal 



WAT BEVAT HET? 
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Informatieve en 

bruikbare 

informatie 

Hygiëneplannen, 

wandkaarten en 

checklists

Training -

Persoonlijk, op 

afstand, via 

webinars

Innovatieve 

product 

oplossingen 

Eersteklas 

service en 

deskundigheid 
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RELENTLESS RECOVERY – HEROPENING 
Elementen : Materiaal en hulpmiddelen ter ondersteuning van uw leden in de heropeningsfase  

VOORBEREIDING OP HEROPENING  

Checklists voor heropening
Verschillende eenvoudige checklists per gebied, die beschrijven 

wat in de vestiging moet worden gedaan voorafgaand aan 

heropening 

Reinigingsproducten
Kaarten met taken per gebied over stappen die gevolgd moeten 

worden om een veilige omgeving te garanderen

Webinar voor klanten
Toegang tot webinar georganiseerd door experts die zich richten op 

fundamentele hygiëne en belangrijke stappen die tijdens de 

heropeningsfase moeten worden genomen.     

Set kaarten met richtlijnen voor klanten
Specifieke reinigingsinstructies voor overnachten, catering, 

langdurige zorg en gebouwenonderhoud 

Productgids - Overzicht van de productportefeuille per land
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RELENTLESS RECOVERY - OPEN 
Elementen : Materiaal en hulpmiddelen ter ondersteuning van uw leden in de heropeningsfase 

HEROPENEN  

Personeelstraining
Persoonlijke training of training op afstand met train-de trainer-

materiaal

Webinar voor klanten na opening
Toegang tot webinar georganiseerd door deskundigen die 

zich richten op advies en handhaving van de hygiëne na de 

heropening 

Wandkaarten met instructies
Handen wassen en desinfecteren, veilig uitdoen van 

handschoenen, desinfectie van oppervlakken

Oppervlakken die vaak worden aangeraakt
Visuele instructies over voorwerpen die speciale aandacht 

moeten krijgen 

Hygiëneplannen
Hygiëneplannen voor het werken in een situatie met Covid-19

Website
Speciale landingspagina op Ecolab.com, toegang tot alle 

materialen, inclusief veelgestelde vragen, top 10 tips, 

toegang tot X divisionele brochures, materiaal over Covid-19



CHECKLISTS 
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Wat is het?

Wat is het?

Gemakkelijk te gebruiken checklist die 

beschrijft hoe de oppervlakken, waaraan 

speciale aandacht moet worden besteed, 

die vaak worden aangeraakt kunnen 

worden vastgesteld en gereinigd.

Beschikbaar in gedrukte versie of via de 

App 

Ook beschikbaar voor 

▪ Gasten badkamer 

▪ Openbare toiletten

▪ Keuken

▪ Eetruimte

▪ Openbare ruimten

▪ Kantoor

▪ Sportschool

▪ Personeelskantine

▪ Checklist voor 

heropening



Wat is het?

Wat is het?

HEROPENINGS GIDS 
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Presentatie voor klanten voor hotels, 

catering, langdurige zorg en gebouwen-

onderhoud die praktische richtlijnen bevat 

over stappen die genomen moeten worden 

voor het veilig heropenen van het bedrijf 



GIDS VOOR REINIGINGS PROCEDURES
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Wat is het?

Wat is het?

Stapsgewijze reinigingsinstructies voor de 

belangrijkste gebieden bij de klanten.

Benadrukt de beste praktische 

reinigingsprincipes, die kunnen worden 

gebruikt om personeel te trainen. 

De pictogram illustraties kunnen gemakkelijk 

door klanten worden gevolgd, zelfs als ze 

een andere moedertaal hebben.



Wat is het?

Wat is het?

REINIGINGS- EN DESINFECTIEPLAN

Beschikbaar voor keukenhygiëne, huishoudelijke dienst, langdurige zorg, wasserij en gebouwenonderhoud

Gedetailleerde hygiënemaatregelen voor 

preventie en in vermoedde of bevestigde 

gevallen van Covid-10 (op basis van het 

Robert Koch Instituut)

Biedt een goede informatiebron over 

hygiëne voor klanten tijdens en na de 

heropening van hun bedrijf 

Duidelijke instructies voor klanten over wat 

gereinigd moet worden, en hoe, hoe vaak en 

door wie het gereinigd moet worden.  



INSTRUCTIEKAARTEN 
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Wat is het?

Wat is het?

Downloadbare wandkaarten voor klanten 

welke de juiste manier van reinigen, 

desinfecteren, handhygiëne en gebruik van 

handschoenen illustreren.

Bekrachtigt goede hygiëne praktijken voor 

klanten en kan worden gebruikt als 

trainingsmiddel. Biedt hygiëne richtlijnen via 

eenvoudig te volgen visuele instructies



Wat is het?

Wat is het?

WEBINAR VOOR KLANTEN 
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3 educatieve WebEx-opnames gericht op de 

basis elementen van hygiëne, voor en na 

opening, met algemene veelgestelde vragen



Wat is het?

Wat is het?

KLANTENBROCHURE
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Digitale brochure die de belangrijkste 

informatie bevat over het Relentless 

Recovery-programma, inclusief achtergrond, 

veiligheid van het personeel, 

voorzorgsmaatregelen, checklists en links 

naar hulpmiddelen 

Goede bron van algemene informatie over 

Covid-19, praktisch advies en kan ook 

worden gebruikt als een digitale checklist 

waarmee het tracken van belangrijke 

reinigingsactiviteiten mogelijk is. 



TOEGANG TOT MATERIAAL
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BE: www.be.ecolab.eu      NL: www.nl.ecolab.eu


