UW TERMINAL
SCHOONMAKEN
TIPS VOOR EEN REGELMATIGE REINIGING

Uitgebreide hygiëne en netheid in bedrijven is nu belangrijker dan ooit – om uw personeel en
uw klanten te beschermen. Uw terminal is een frequent contactpunt tussen uw klanten en
uw medewerkers. Daarom willen wij u er voor uw veiligheid en de veiligheid van uw klanten aan
herinneren dat u uw terminal regelmatig dient schoon te maken.
HOE MAAK IK MIJN TERMINAL SCHOON?
Do:
Reinig uw terminal met een vochtig schoon
maakdoekje op basis van ethanol of bevochtig
een doekje met ethanol van minstens 70%.
Don’t:
Spuit nooit rechtstreeks een huishoudelijk
schoonmaakmiddel of desinfecterend middel
op uw terminal.
Maak de display van de terminal schoon met een antistatische
doek.

BELANGRIJK
Behandel uw terminal zoals een smartphone of een note
book. Gebruik geen schoonmaakmiddelen die u ook
niet zou gebruiken om deze toestellen schoon te maken.

KEUZE VAN HET JUISTE SCHOONMAAKMIDDEL
We raden u aan een oplossing van ethanol van minstens 70%
en water te gebruiken. Gebruik geen gewone schoonmaak
middelen of desinfecterende middelen, want die kunnen uw
apparaat beschadigen. Gebruik nooit schadelijke producten
zoals bv. de oplosmiddelen aceton of white spirit. Gebruik geen
isopropanol.
HOE VAAK MOET IK MIJN TERMINAL SCHOONMAKEN?
Indien slechts een handvol mensen uw terminal per dag gebrui
ken, volstaat dagelijks schoonmaken. Indien u per dag echter
talrijke transacties uitvoert, raden wij u aan om uw terminal
meerdere keren per dag schoon te maken.

EXTRA VEILIGHEIDSTIPS
• Moedig uw klanten aan om contactloos te betalen.
• Plaats een dispenser met desinfecterende gel naast uw terminal en moedig uw klanten aan om hun handen te ontsmetten
voordat zij de terminal gebruiken.

Met deze eenvoudige maatregelen helpt u uzelf, uw klanten en uw medewerkers om zich te beschermen en krijgt u de zekerheid
dat uw bedrijf alles in het werk stelt om de verspreiding van besmettelijke ziekten te voorkomen.
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