Met spoed op zoek naar beschermingsmiddelen
We zijn op zoek naar persoonlijke beschermingsmiddelen voor de zorg. Huisartsen, medewerkers van
ziekenhuizen, zorg- en verpleeghuizen, de thuiszorg en mensen van de daklozenopvang moeten juist in
deze tijd van het coronavirus hun werk veilig kunnen doen.
Heeft u zelf nog beschermingsmiddelen zoals mondkapjes, onderzoekshandschoenen, isolatie
overalls, desinfecterende handzeep, vuurwerkbrillen enz. Of bent u een initiatief gestart waar men
dergelijke middelen kan aanbieden? Laat ons weten wat u ter beschikking heeft
via bescherming@ggdgv.nl
Wat hebben we precies nodig?
o Chirurgische maskers
o FFP1 maskers
o FFP2 maskers
o Veiligheidsbrillen, vuurwerkbrillen of
spatbrillen
o Schorten met lange mouwen
o Niet steriele handschoenen
o Onaangebroken handgel / desinfectiegel

V.l.n.r. chirurgisch, FFP1 en FFP2 mondmasker

Waar kunt u de spullen aanbieden?
Bied uw spullen aan via het mailadres bescherming@ggdgv.nl of breng het langs bij de GGD op de
Burgemeester de Bordesstraat 80 in Bussum [Routebeschrijving].
De ingezamelde spullen worden eerlijk verdeeld onder onze zorgmedewerkers in Gooi en Vechtstreek.
Wat kan wel en wat niet?
We krijgen mails dat mensen één vuurwerkbril of één doosje (geopende) handschoenen hebben. Ook
daar zijn we blij mee. Omdat het om niet steriele handschoenen gaat, maakt het niet uit of de doos al
geopend is of niet meer helemaal vol is. Bij de maskers en de schorten is het wel belangrijk dat deze
verpakt zijn.
Welke mondkapjes zijn geschikt?
Vaak worden mondkapjes gebruikt door kleine zelfstandigen en bedrijven zoals bouw-saneerders,
schildersbedrijven en agrariërs. Maar ook doe-het-zelvers kunnen deze maskers in huis of in de schuur
hebben liggen. Mocht u ze nog hebben? Wij ontvangen ze graag!
De mondkapjes moeten voldoen aan veiligheidseisen en voorzien zijn van een markering FFP1, FFP2
of FFP3 *). Sommige inwoners maken ook zelf mondkapjes. Hoe goed bedoeld ook, de zelfgemaakte
varianten hebben deze markering niet. Deze mondkapjes hoeft u dus niet aan te bieden.
Onze dank is groot!

*) FFP staat voor Filtering Facepiece Particle; ofwel: een gezichtsmasker dat deeltjes filtert. Het
toegevoegde getal (FFP 1, 2 of 3) drukt uit hoe sterk de ingeademde lucht wordt gefilterd. Hoe hoger het
getal, hoe meer bescherming. In de zorg wordt vooral gebruik gemaakt van FFP1- en FFP2-maskers.
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