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Skuilings vir 
haweloses

Dienste aan haweloses vereis dikwels dat mense ruimtes moet deel. Hierdie oorvol plekke kan help om infeksies te versprei. 
Aangesien baie mense wat haweloos is, volwassenes is of onderliggende mediese toestande het, kan hulle ook ’n groter risiko 
loop om ’n erge siekte op te doen.

Hoewel talle aanbevelings oor die voorkoming van Covid-19 moeilik kan wees vir ’n hawelose persoon om na te volg, moet hulle 
aangeraai word om:

Te probeer om vol 
openbare plekke 
te vermy.

’n Sosiale afstand 
te handhaaf.

Hulle hande met seep 
en water te was 
wanneer dit moontlik is.

Hulle mond en 
neus te bedek as 
hulle hoes of nies.



Aflaaipunte vir skenkings aan te 
wys om sosiale distansiëring 
tussen die skuilingwerkers en die 
skenkers aan te moedig.

Geskenkte klere, lakens, 
handdoeke of ander materiaal 
teen ’n hoë hitte te was en items 
te ontsmet wat nieporeus is, soos 
items van plastiek.

Die sifting van haweloses 
moet in ’n aparte area of op 
persele weg van skuilings 
af plaasvind.

Kontak kan beter voorkom 
word deur aan almal wat 
siftings bywoon maskers te gee.

Skenk van kos en klere aan diensverskaffers aan haweloses:

Gesondheidsifting vir haweloses:

Diensverskaffers aan haweloses kan skenkings van kos en klere aanvaar. Veiligheid kan verbeter word deur:



Hou skuilings skoon:
Aangesien die inwoners van skuilings vir beperkte tye daar bly en dan aanbeweeg, is die geriewe oor die algemeen gebiede wat 
hoë verkeer dra. Die skoonhou van hierdie areas behels:

      Die identifisering van die areas wat die meeste beset word en oppervlakke wat gereeld aangeraak word, en:

Prioritisering van skoonmaak 
en die skenk van meer 
aandag aan die areas wat 
deur kinders gebruik word.

Die dra van maskers en was 
van hande. 

Dra van beskermende toerusting 
en handskoene wanneer daar 
skoongemaak word.

Skoonmaak en ontsmetting 
ten minste een keer per dag.

https://www.lifehealthcare.co.za/covid-19-coronavirus/support-and-self-care/
https://www.mediclinic.co.za/en/corporate/we-re-here-for-you/what-to-expect
-when-going-in-for-elective-surgery.html

Verwysings


