
Gezien de recente maatregelen van de overheid, vragen we aan alle titularissen om volgende 

checklist na te kijken en uit te voeren: 

 

1. GEZONDHEID VAN HET APOTHEEKTEAM  

 

Maak gebruik van deze affiches:  

 Preventieve maatregelen (handen wassen, enz) 

 Heeft u klachten...? Stap niet binnen, bel eerst! 

 Hoe ontsmet/was ik mij handen? 

 Betaal elektronisch 

Informeer het hele team over de aanbevelingen, symptomen,… 

 Beperk het aantal patiënten in de apotheek tot het aantal aflevertogen (als je 2 aflevertogen 

hebt, laat dan maximum 2 personen binnen) en tot 1 persoon per familie. De andere 

patiënten moeten buiten wachten. 

 Voorzie indien mogelijk buiten de apotheek afstandsmarkeringen op 1.5 meter van elkaar. 

 Geen selfservice in de apotheek. Verwijder zo veel mogelijk standjes in de publieksruimte en 

verzoek patiënten (via een affiche) om geen producten aan te raken, maar door iemand van 

het apotheekteam te laten nemen. 

 Voorzie een lijn op de grond om schappen met parafarmacie, babyvoeding en dergelijke 

ontoegankelijk te maken voor de patiënt. Ga echter na of die maatregel niet indruist tegen de 

absolute maatregel van 1.5 meter afstand houden. 

 Bedien geen symptomatische patiënten tenzij, indien er geen andere oplossing mogelijk is, 

via wachtluik. 

Beperk het contact met de patiënt: 

 Draag een witte schort. Die wordt niet mee naar huis genomen door personeel. Was de 

schorten 2 maal per week). 

 Plexiglas of een andere afscherming aan de toog, biedt een bijkomende bescherming. 

 Breng afstandsmarkering op de grond aan (1.5 m). 

 Vraag om met bancontact te betalen (zie affiche). Ontsmet het klavier elke twee uur. Voorzie 

voor het personeel materiaal om contact met het klavier te voorkomen (wattenstaafjes, 

papieren zakdoekjes,… ) Voorzie ook een vuilnisbakje om dat materiaal achteraf weg te 

gooien. Verwijder dat afval dagelijks in een gesloten plastic zak die je bij bij het gewone 
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huisvuil kan meegeven. Aanvaard alleen in uitzonderlijke gevallen cash geld en was dan je 

handen achteraf. 

 Spoor je vaste patiënten aan om telefonisch of digitaal te bestellen. De afhaling gebeurt bij 

voorkeur in de apotheek of via lockers buiten of via thuislevering. 

Bewaar een goede desinfectie/hygiëne: 

 Duid een verantwoordelijke aan die toeziet op het regelmatig desinfecteren en reinigen. 

 Voorzie pauzemomenten om de togen te desinfecteren (bv. elke 2 uur). 

 Let erop dat je personeelsleden de tijd krijgen om geregeld hun handen te wassen. Herinner 

daar regelmatig en actief aan. Stel eventueel een automatische reminder in op aflever-pc of 

gsm. 

Voorzie het nodige materiaal voor je personeel (zeep, zakdoekjes, handalcohol…): 

 Het kan handig zijn dat iedereen een flesje alcohol op zak heeft.  

 Verlucht regelmatig de lokalen (bv. minstens 2 maal 30 minuten per dag. Als je een 

ventilatiesysteem hebt met aanvoer van verse buitenlucht, zet dan de stand hoger. Als je een 

aircosysteem hebt dat lucht hergebruikt en circuleert, zet dan het systeem uit. 

Wees bedacht op psychologische problemen: 

 Gun je personeelsleden regelmatig een vrij moment waarin ze naar buiten kunnen gaan (bv. 

een half uurtje). 

 Wees bereid om een langere middagpauze in te lassen 

 Lees de tips in de rubriek FAQ-coronavirus. 

 

2. STOCKBEHEER EN HAMSTERGEDRAG 

 Beperk extra bestellingen tot wat nodig is. Voorzie dat jouw apotheek eventueel de deuren 

zal moeten sluiten wegens ziekte. Dat betekent dat ook uw voorraad dan niet meer 

beschikbaar is voor de volksgezondheid. 

 Herinner je patiënten eraan dat hamstergedrag niet getolereerd wordt omdat het tot een 

geneesmiddelentekort voor andere patiënten kan leiden. 

 Lever alle voorschirftvrije geneesmiddelen op naam af zodat je bij een vermoeden 

hamstergedrag kan terugvallen op het gedeeld farmaceutisch dossier (GFD). 
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 Bedien in de eerste plaats patiënten die daar nood aan hebben en beperk het aantal 

identieke verpakkingen voor patiënten die enkel hun huisvoorraad willen opkrikken tot 1 per 

persoon. 

 Deconditioneer in nood tot op het niveau van de blisters. 

 Reserveer paracetamol voor zieke personen. 

 Afficheer buiten de apotheek welke producten niet beschikbaar zijn (maskers, thermometers, 

…). 

 Hou voor de werking van de apotheek minimum 5 liter ontsmettingsalcohol en 5 liter javel 

achter de hand. 

 


