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Hoe verspreidt een virus
zich in een ruimte?
We ademen allemaal kleine en grote luchtdeeltjes uit.
Als iemand besmet is met een virus, dan zijn ook de
uitgeademde luchtdeeltjes besmet en kan het virus
op verschillende manieren overgebracht worden:

Voorwerpen kunnen virussen dragen en overbrengen.
Deurklinken, speelgoed en beddengoed zijn vaak
belangrijke bronnen van besmetting. Regelmatig
ontsmetten is dus de boodschap!
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Door elkaar aan
te raken kan je
besmette deeltjes
overdragen.

< 1.5 m

Sta je op minder dan 1,5 meter afstand van elkaar, dan kunnen
besmette deeltjes rechtstreeks van de ene op de andere persoon
overgedragen worden.
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OP AFSTAND

Goed ventileren is van groot belang. In slecht
geventileerde ruimtes blijven virusdeeltjes in
de lucht hangen en dat tot wel 3 uur lang. Zo
kan je zelfs op meer dan 1,5 meter afstand van
elkaar besmet raken.
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> 1.5 m

VENTILEREN!

Ruimtes goed ventileren is belangrijk voor de gezondheid.
Hoe lager de concentratie CO2, hoe kleiner de hoeveelheid
chemische stoffen en virussen. Hoe beter je dus verlucht,
hoe meer schadelijke deeltjes je verdrijft.

UITSTOOT DOOR PRODUCTEN

Elk product kan chemische
of biologische stoffen uitstoten. Denk
aan bijvoorbeeld nieuwe meubels,
verven of luchtverfrissers.

UITSTOOT DOOR ACTIVITEITEN

Door te ademen, zingen, praten, niezen...
stoot je kleine deeltjes uit die in de lucht
terechtkomen. Ook stofzuigen en fysieke
inspanningen binnen zorgen voor de
uitstoot van deeltjes.

UITSTOOT DOOR MENSEN

Ook zonder ons actief te bewegen stoten we
bacteriën en eventueel virusdeeltjes uit.

waarom is een gezonde
binnenlucht belangrijk?
De buitenomgeving bepaalt voor een groot deel de
kwaliteit van de binnenlucht. Ook de uitstoot van
producten en activiteiten in de ruimte hebben een
invloed. Het is daarom altijd een goed idee om te
ventileren: je verbetert de luchtverversing zodat
schadelijke stoffen sneller afgedreven worden.
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Waar plaats je een
CO2-METER?
De hoeveelheid CO2 kan op verschillende plekken in één
ruimte heel anders zijn. Een CO2-meter meet dan ook de
concentratie op de plaats waar hij zich bevindt. Kies een
plekje uit en meet minstens 1 week lang de CO2. Daarna
verplaats je de meter. Houd daarbij in het achterhoofd dat
CO2-waarden sterk kunnen schommelen tijdens de dag.
Wacht daarom enkele minuten op het resultaat.

Zet de CO2-meter niet naast een
deur, raam of ventilatieroosters.

Zorg dat de CO2-meter veilig
staat, zodat hij niet omvalt
of er niet op gemorst kan
worden.

Zet de CO2-meter zo centraal
mogelijk in de ruimte. Op een tafel,
kast of tegen de muur.
Kijk af en toe op het toestel:

VOLDOENDE
LUCHTVERVERSING

Plaats de CO2-meter niet direct naast een
persoon. Dat kan de meting beïnvloeden.
Voorzie een afstand van minstens 1,5 m.
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TE WEINIG
LUCHTVERVERSING

STERK ONVOLDOENDE
LUCHTVERVERSING

Hoe kan je beter
ventileren?
Als je CO2-meter oranje of rood kleurt, duidt dat op
te weinig luchtverversing. Probeer die momenten
te beperken en zoek naar oplossingen. Laat je niet
onmiddellijk ontmoedigen bij een rood huisje. Het is
belangrijk dat je bewust ventileert en verlucht.

VENTILEREN

Heb je een mechanisch ventilatiesysteem?
Zorg er dan voor dat de ventilatieroosters
schoon zijn en dat je het systeem niet
uitschakelt. Voorzie ook regelmatig
onderhoud.
Heb je geen mechanisch ventilatiesysteem?
Zet ramen en deuren dan voldoende vaak
open. Doeltreffend ventileren doe je door
verschillende ramen open te zetten, liefst
tegenover elkaar, zodat de lucht goed kan
circuleren. Is het koud buiten? Verlucht kort
en intens. Vermijd momenten met veel verkeer
of kies een raam verder weg van de straat.

op stap!

Neem (een deel van de) kinderen
mee naar buiten voor een activiteit
en laat ramen en deuren open.
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