Protocol Gezondheidsrisico’s als gevolg van binnenmilieu

Algemeen
• Er is geen asbest in het gebouw aanwezig. Indien er sprake is van huur dient de verhuurder een
asbestvrij verblijf te garanderen en indien nodig het gebouw hierop te onderzoeken.
• Er zijn geen lodenleidingen in de locatie aanwezig. Indien er sprake is van huur dient de
verhuurder lodenleidingen te vervangen.
• Voor de cv-ketel is een onderhoudscontract afgesloten.
• Afzuigkappen hebben een afvoerkanaal naar buiten.
• Er wordt geen gasoven gebruikt.
• Er worden geen 2e hands (gestoffeerde) meubels aangeschaft.
• Er worden alleen kortpolige vloerkleden gebruikt.
• Niet wasbare textiel (zoals kussens of matrassen) wordt van een mijtenwerende
hoes voorzien.
• Kinderen wordt toegang tot ruimtes waar wordt gerookt, verboden.
• Er worden geen waxinelichtjes of -kaarsen, wierookstokjes, gel of olie gebruikt.
• Schoolborden worden met een vochtige doek schoongemaakt. Er wordt stofvrij
schoolkrijt gebruikt.
Voorkomen van bedompte ruimten:
• Ramen of ventilatieroosters zijn geopend of de mechanische ventilatie staat voldoende hoog.
• In bedompt ruikende ruimtes worden meer ventilatiemogelijkheden gecreëerd.
• Er wordt extra geventileerd tijdens bewegingsspelletjes of als de activiteit daarom vraagt.
• Elke nacht wordt er geventileerd en/of in de ochtend wordt er gelucht door het open zetten van
ramen. Op regelmatige basis wordt het CO2 gehalte gemeten.
Temperatuur:

• De temperatuur wordt regelmatig gecontroleerd en is in de verblijfsruimteniet lager dan 17°C.
• De temperatuur in de verblijfsruimte wordt op 20°C ingesteld en het ventilatiegedrag wordt
aangepast wanneer de temperatuur oploopt. Bij meer dan 25°C kunnen kinderen niet meer
binnen spelen.
• Ramen van te warme ruimtes, waar zon op staat, worden van een zonwering voorzien.
• In de verschillende ruimtes worden temperatuurverschillen van meer dan 5°C voorkomen.
Voorkomen van vochtige ruimten:
• De luchtvochtigheid wordt regelmatig gecontroleerd en ligt tussen de 30% en 70%
• Oorzaken van een te hoge luchtvochtigheid zoals lekkages worden direct bestreden.
Planten:
• Droogbloemen, knutselwerken en dergelijke die niet gereinigd worden, worden na een maand
verwijderd.
• Er zijn geen planten aanwezig.
Vluchtige stoffen:
• In ruimtes met kinderen worden geen spuitbussen (verf, haarlak en luchtverfrissers) gebruikt
• Er wordt alleen lijm op waterbasis gebruikt
• Er worden geen wasbenzine, terpentine, verfafbijtmiddelen of andere chemicaliën
met oplosmiddelen gebruikt
• Er wordt geen verf, vlekkenwater of boenwas gebruikt waar kinderen bij zijn
• Er worden geen sterk geurende producten gebruikt.

Ventilatievoorzieningen:
• Verbrandingsgassen komen niet via de ventilatievoorzieningen in de binnenruimte
terecht.
• Verontreinigde lucht komt niet via de ventilatievoorzieningen inde binnenruimte
terecht.
• Ventilatievoorzieningen worden vrijgelaten, elke 5 jaar en bij zichtbaarvuil, schoongemaakt.
• Mechanische installaties worden elke 5 jaar schoongehouden met behulp van een
schoonmaakcontract.
Geluidsoverlast:
• Luidruchtige werkzaamheden worden zo gepland dat geluidsoverlast voorkomen
wordt.
• Bij geluidsoverlast worden passende maatregelen genomen.

