
Preventiemaatregelen om de verspreiding van 
het coronavirus COVID - 19 te beperken  

 

1. Hou altijd 1,5 meter afstand. 

 
 

2. Meet thuis je temperatuur. 

• Ik meet mijn temperatuur: is mijn temperatuur gelijk aan of hoger dan 

37,3°C? 
• ja: blijf thuis en verwittig je leidinggevende. 
• nee: ik vertrek zo veel mogelijk in mijn werkkledij naar het werk. 

• Moet ik hoesten of niezen? 
• ja: ik blijf thuis en verwittig je leidinggevende. 
• nee: ik vertrek zo veel mogelijk in mijn werkkledij naar het werk. 

 

3. Kom veilig naar het werk. 

• Respecteer ook de social distancing indien je met het openbaar vervoer 

komt. 

• Carpooling is toegelaten onder strikte voorwaarden: 

• Maximum 2 personen per wagen die geschrankt in de wagen 

plaatsnemen. 

• De eigenaar van de wagen reinigt de high-touch oppervlakken van 

de wagen na elk gebruik. 

 

4. Hoe veilig het bedrijf betreden? 

• De meeste tourniquets zijn uit dienst genomen. 

• Het bedrijf kan je betreden/verlaten via de openstaande poort aan B01 en 

B42. 

• De poort naast de tourniquet aan B41 en B57 kan je openen met uw badge. 

• Respecteer ook hier de social distancing (minimum 1,5 meter). 

 

5. Wat met de kleedkamers? 

• Ik beperk het gebruik van de kleedkamers. 

• Het aantal personen die toegelaten is in de kleedkamer is per kleedkamer 

vastgelegd. Betreed pas de kleedkamer wanneer er plaats vrij is. 

• In de kleedkamer: Ik houd 1,5 meter afstand. 

• Het gebruik van de douches is verboden. 

     

 

6. Hoe verplaats ik mij veilig in het bedrijf? 

• Ik verplaats mij rustig en kijk voortdurend om anderhalve meter afstand te 

behouden t.o.v. een ander persoon. Ik houd hierbij oogcontact en doe teken 

naar anderen om vb. af te spreken wie als eerste mag passeren. 

• Liften: 

• Niet noodzakelijke personenliften werden uit dienst genomen. 

• Gebruik de nog in dienst zijnde personenliften enkel indien medisch 

noodzakelijk. Gebruik bij voorkeur de trap. 

• De goederenliften mogen nog verder gebruikt worden mits het 

extra reinigen van de bedieningsknoppen, … 

• Ook op de trap dient maximaal de social distance van 1,5 meter 

gerespecteerd te worden. Voor het betreden van de trap, maak oogcontact 

en doe teken naar anderen om af te spreken wie als eerste de trap mag 

betreden. 

7. Hoe je shift starten? 

• Ik ga onmiddellijk naar mijn werkpost. 

• Ik vermijd zo veel mogelijk de rustzones. 

• Afstand houden: 
• Steek je hand zijwaarts uit naar je collega. 
• Collega steekt hand zijwaarts uit naar jou. 
• Je raakt elkaar niet = ok. 



 

8. Wat tijdens de rustpauze? 

• Ik gebruik de rustzone die mijn leidinggevende voor mij voorziet en op het 

tijdstip dat hij hiervoor voorziet. 

• Ik zit enkel op de toegestane stoelen. 

• De plaatsen waar niemand mag zitten, zijn aangeduid. 

• Ik gooi mijn eigen vuilnis in de vuilbak. 

• Na het verlaten van de rustzone, reinig en desinfecteer ik de tafel met de 

voorziene producten in de rustzone. 

 
9. Wat tijdens de middagpauze? 

• Ik ga naar de refter op het tijdstip dat voor mijn afdeling voorzien is. 

• Voor het middagmaal: was handen met water en zeep.  

• Ik ontsmet mijn handen met de handspray voorzien aan de ingang van de 

refter. 

• Ik zit enkel op de voorziene stoelen (2 stoelen per tafel). 

• Ik verplaats geen stoelen. 

• Na het middagmaal: was handen opnieuw met water en zeep. 

• Na het verlaten van de tafel, wordt de tafel gereinigd en gedesinfecteerd 

vooraleer een volgende werknemer plaats neemt. 

 

10. Wat doe je voor en na het toiletbezoek? 

• Voor toiletbezoek: was je handen grondig met water en zeep. 

• Ik was mijn handen 40-60 seconden met water en zeep. 

• Na toiletbezoek: was je handen grondig met water en zeep. 

• Sommige urinoirs zijn tijdelijk buiten gebruik genomen om de social 

distancing van 1,5 meter te respecteren. 

  

11. Wat indien je wenst te roken? 

• Roken is toegelaten, mits het respecteren van de social distancing van 1,5 

meter. Sommige rookzones zijn tijdelijk vergroot. 

12. Hoe werk je op je werkpost? 

• Ik werk enkel op mijn eigen werkpost. 

• Ik houd minstens 1,5 meter afstand. 

• De werkposten waar de safety distance van 1,5 meter niet kan 

gerespecteerd worden, zijn opgelijst. De betrokken werknemers zullen 

hiervan geïnformeerd worden en krijgen een mondmasker ter beschikking. 

• Ik was mijn handen met water en zeep 

vooraleer ik het mondmasker opzet. 

• Ik zorg dat mijn neus en mond volledig 

bedekt zijn. 

• Ik raak het mondmasker niet aan.  
• Ik werk met veiligheidshandschoenen. 

• Begin van de shift: Ik reinig en ontsmet de tools/voertuigen/bureel met de 

voorziene producten. 

• Gooi verontreinigd papier na reinigen in de vuilnisbak. 

• Ik verplaats mij niet onnodig naar andere werkplaatsen/burelen. 

• Ook in de burelen moet de social distancing gerespecteerd worden. 

 

13. Wat in geval van een vergadering? 

• Organiseer vergaderingen via skype, teams, … 

• Indien niet mogelijk: blijf op een veilige afstand (1,5 meter). 

• Aan de toegangsdeur van iedere vergaderzaal is aangeduid hoeveel mensen 

maximum in de vergaderzaal mogen aanwezig zijn. 

• Zorg voor voldoende verluchting; zet het raam of deur open tussen twee 

vergaderingen. 

• Beperk de duur van een vergadering. 

• Reinig en desinfecteer de vergaderzaal na gebruik met de voorziene 

producten. 

 

14. Wat in geval van rijden met een bestelwagen, maaidorser, hakselaar,…. 

• Er mag maximum 1 werknemer in de cabine van het voertuig aanwezig zijn. 

• Reinig de high-touch oppervlakken voor start rijden met voertuig. 

 

15. Wat als je ziek wordt op het werk? 

• In geval van ziektesymptomen op het werk, contacteer de medische dienst. 
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