Nr. Taken en handelingen

Oorzaken verspreiding virussen

Voorzorgsmaatregelen

VOOR IEDEREEN VAN TOEPASSING
Algemene preventiemaatregelen

Onvoldoende sociale afstand tussen personen,
onvoldoende persoonlijke hygiëne, aanraken
besmette voorwerpen

Blootstelling aan Coronavirus tijdens werkzaamheden/in Verspreiding van virussen:
werkomgeving
• Persoon heeft geen waarneembare klachten
(eventueel onwetende besmette personen).

Blootstelling aan andere virussen (incl. griep) tijdens
werkzaamheden/in werkomgeving

Blootstelling aan (div.) infectieziekten tijdens
werkzaamheden/in werkomgeving

• Kijk na of je familie of vrienden hebt waarmee je in contact bent gekomen en die zijn besmet met corona. Zo ja, blijf thuis.
• Informeer je werkgever over je toestand en of je met collega's in contact bent geweest.
• Contractor dient specifieke Covid RIE op te stellen
• Contractor dient interne afspraken te hebben betreffende contacttracing
• SPOC (Single Point of Contact) aanstellen voor contact met derden

• Familieleden, vrienden, personen waarmee je in
contact bent gekomen zijn ziek geworden of vertonen
symptonen.
Een collega is ziek geworden of vertoont symptonen. Indien een werknemer wegens ziekte het werk verlaat, worden maatregelen genomen om de werkplek(ken) van de zieke
werknemer te ontsmetten.
Werknemers tewerkgesteld op dezelfde werkplek(ken) worden verwittigd. Contacttracing
De werkgever neemt niet de nodige
• De werkgever moet de medewerkers voldoende informeren en sensibiliseren over de risico's.
• De risico's niet banaliseren.
verantwoordelijkheid.
• Hang posters uit over handhygiëne, nies‐ en hoesthygiëne
• Toolboxmeeting organiseren
• Onthaalprocedure aanpassen
Onvoldoende sociale afstand tussen de meerdere
Zie Algemene preventiemaatregelen
personen.
Verspreiden virus/besmet raken door derden door
het uitvoeren van niet‐essentiële afspraken.
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• Bij symptomen van covid‐19 (koorts, hoest, ademhalingsproblemen, eventueel met keelpijn, hoofdpijn en spierpijn), contacteer
telefonisch je huisarts en BLIJF THUIS.
• Basisregel : > 1,5 m afstand tussen werknemers ALTIJD respecteren (= social distancing).
• Was regelmatig de handen met zeep (bij voorkeur antibacteriële) gedurende 40 à 60 seconden, vooral na toiletbezoek, eten,
roken, drinken ... maar ook voordat je iets uit de ijskast, kast, ... neemt. Was ook je handen bij het gebruik van drank‐, snack‐ en/of
koffieautomaten. Ook regelmatig de handen wassen zonder specifieke reden. Handhygiëne: handen virusvrij maken en houden.
• Pas een goede wasmethodiek toe.
• Vermijd nauw contact met andere personen.
• Vermijd contact met mensen die koorts hebben of hoesten.
• Elkaar groeten doe je mondeling met een vriendelijk woord. Geen handen schudden, geen schouderklopjes, geen knuffels of
kussen.
• Droog je handen met papieren wegwerpdoekjes.
• Stel antibacteriële zeep en alcoholgel vlot beschikbaar op verschillende plaatsen.

• Wanneer verplaatsingen moeten gebeuren, moeten ze effectief noodzakelijk zijn voor de essentiële werking van de organisatie. Ze
worden tot een minimum beperkt en met een maximaal veiligheidsniveau.
• Medewerkers die essentiële verplaatsingen moeten doen, moeten over een attest van de werkgever beschikken.
• Regelmatig poetsen van high‐touch oppervlakken

Onvoldoende persoonlijke hygiëne (handhygiëne,
pbm‐gebruik, ...).
Geen of ontoereikende hygiëne maatregelen
toegepast op de werkvloer, werkomgeving en in de
bedrijfsinfrastructuur (refter, sanitair, burelen…).

'Zie Algemene preventiemaatregelen

Niezen en hoesten
Samen in groep of met een collega gaan roken

Nies of hoest in uw armholte of gebruik een papieren zakdoek en gooi deze onmiddellijk weg in een afgesloten afvalbak.
• Rookpauzes neem je alleen en op de voorziene plaatsen of, bij voorkeur, in openlucht met respect van sociaal aanvaarde afstand.
• Reinig en ontsmet voor het roken je handen.
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Samen in groep of met meerdere mensen de ruimten • Zie Algemene preventiemaatregelen
betreden waar keuken/koffieruimten/sanitair ... is
• Respecteer de maximum capactiteit en voorzie duidelijke spreiding van werknemers dmv aanduiding/wegnemen van stoelen/…
gelegen.
Smalle (door)gangen in een gebouw.

• De basis beleefdheidsregels blijven geldig.
• Verleen voorrang aan omhoog gaande personen, wacht je beurt af.
• Kruis elkaar niet met meerdere personen in smalle doorgangen.
Gebruik van liften in gebouw.
• Gebruik liften niet met meerdere personen. Wacht je beurt af of neem de trap.
• De bedieningstoetsen van liften moeten meermaals per dag gereinigd worden.
• Vermijd het gebruik van liften
‐ Zich informeren
De werkgever treft niet de juiste maatregelen naar
gelang de fase van besmetting:
Deskundige personen raadplegen
Overleg met EDPBW ‐ bedrijfsarts
(indien eventuele preventieve inentingen mogelijk zijn/worden)
* Coronavirus geen preventieve inenting mogelijk
wel voor griepvirussen
Geen of ontoereikend leiderschap in de onderneming • De werkgever/Hiërarchische lijn moet zijn verantwoordelijkheid nemen.
• Volg de actualiteit/richtlijnen van de Opdrachtgever.
Onvoldoende toezicht op de naleving van de
• Bepaal maatregelen volgens de fase waarin de organisatie/groep/bevolking zich bevind.
maatregelen
Voorafgaandelijke situatie
Fase 1
Virus proberen buiten houden = risico elimineren in
de werkomgeving.
Gebrek aan geschikt en voldoende sanitaire
voorzienigen.
Geen reinigingsschema toegepast.
Onvoldoende reiniging van sanitair, werkplekken,
refter, ….
Geen geschikte voorzieningen voor nuttigen maaltijd
op bedrijf (refter…).
Samen nemen van maaltijden/pauzes.

• De Codex toepassen (Arbeidshygiëne) en de overige uitgevaardigde besluiten, op het ogenblik afgekondigd, naleven.
• De adviezen van de preventieadviseur en de externe dienst PBW opvolgen over arbeidshygiëne.

Voorzie voldoende en nodige sanitaire voorzieningen in functie van aantal medewerkers
• Voorzie onderhoudsschema's voor bedrijfsruimten (inkomhal, burelen, vergaderzalen, keuken, refter, magazijn, sanitair …) en
voorwerpen (telefoons, meubilair, bedieningstoetsen, screens, ...).
• Reinig/ontsmet alles meerdere malen per dag en zeker voor iedere werkhervatting/bij diverse ploegen.
• Refters, werkplekken, sanitair moeten van elkaar gescheiden zijn en worden grondig gereinigd na elk gebruik.
• Eten op de werkplek, in de auto,... niet toestaan.
• Individueel de pauze/maaltijd nemen, niet samen in een refter gaan zitten in periode van coronarisico's = iedereen eet alleen.
• Deel geen keukenmateriaal zoals bordjes, kopjes, bestekken.
• Maak gebruik van vaatwassers

Neem maatregelen voor de essentiële verplaatsingen:
• Per voertuig mag slechts 1 persoon aanwezig zijn tenzij er een voldoende afstand kan gewaarborgd worden. Indien dit niet kan,
Met meerdere personen (ploegje) samenzitten in
rijd je alleen naar de werkplek.
voertuigen/carpooling.
• Bepaal regels voor verschillende soorten voertuigen bv. een werfbus met enkele of dubbele cabine. Hou rekening met maximale
spreiding dmv op verschillende rijen en geschrankt zitten.
Regels niet afgestemd op type voertuigen die worden • Maak afspraken met de werknemers dat zij zich met eigen vervoer naar de werkplek begeven en niet in groep.
gebruikt.
• Ventileer de voertuigen (ramen gedeeltelijk openzetten) voldoende.
• Zet carpooling on hold.
Ongezond binnenluchtklimaat
• Zorg voor voldoende natuurlijke verluchting bv. tijdens pauzes de ramen openzetten.
• Ga een frisse neus halen tijdens je pauze.
• Breng schaftijden, rustpauzes bij voorkeur door in open lucht.
Besmetting van kwetsbare personen of personen met Bedrijfspolicy.
verminderde weerstand en/of reeds bestaande
• Inventariseer alle kritische functies.
• Inventariseer alle personen die de zorg voor oudere familieleden op zich opnemen of samenwonen met bejaarde ouders.
gezondheidsproblemen.
Verplaatsingen van en naar het werk/werven.

OOK VAN TOEPASSING VOOR BURELEN

Onvoldoende sociale afstand tussen de meerdere
personen.
Verplaatsing van verschillende personen op de
werkplek/kantooromgeving.
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Geen of onvoldoende onderhoud van HVAC‐ en
ventilatiesystemen (Heating, Ventilation, and Air
Conditioning).

• Volg het periodiek onderhoudsschema op.
• Schakel een externe deskundige in voor het onderhoud.
• Voer het onderhoud bij installatie van (werf)faciliteiten.
• Vermijd hercirculatie van lucht.
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• Aanraken van besmette voorwerpen of verspreiden • Draag handschoenen
van besmetting.
• Pas het reinigingsschema van de materialen/voorwerpen (vooral handgrepen en bedieningsorganen) o.a. van (bouw)machines,
bouwliften, vracht‐ wagenlaadkraan, ....
• Verspreiding door aanraken met besmette handen • Gebruik bij voorkeur enkel je eigen werkmateriaal en let erop dat geen andere personen dit gebruiken. Reinig je werkmateriaal na
elke shift.
van het gezicht (neus, ogen, mond).
• Ontsmet werkmateriaal dat je deelt met een andere gebruiker.
• Stel extra (werk)handschoenen ter beschikking. Gebruik ze als je noodzakelijkerwijs gebruik moet maken van andermans of
gemeenschappelijk gereedschap.
• Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.
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Verplaatsing van div. personen van/naar en op de
werkplek/werven.
Zie bij ALGEMEEN in de rubriek over verplaatsingen
van en naar het werk/werf en op de werven.

• De bewegingen/verplaatsingen van personen van/naar en op de werven beperken tot het uiterst noodzakelijke en tot het strikte
minimum.
• Breng zo snel mogelijk je leidinggevende op de hoogte bij inbreuken van een collega of eventuele onder‐ en/of nevenaannemer.
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Geen of ontoereikende hygiëne maatregelen
toegepast op de werkvloer (burelen, atelier/werf,
werfkeet, refter …).
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Gebrek aan middelen m.b.t. opslag en onderhoud van • Zorg voor voldoende werkkledij.
PBM.
Geen of ontoereikende hygiëne maatregelen
• Verhoog het toezicht op orde en netheid en het respecteren van de hygiënemaatregelen (controle werf, werfkeet, sanitaire
toegepast in rollend materieel o.a. bedrijfsvoertuigen voorzieningen, voertuigen, rollend materiaal (bouwmachines ...).
(camionetten, vrachtwagens, (bouw)machines,
heftrucks, ...).
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Beperk bewegingen/verplaatsingen van personen op de werkplek/kantooromgeving tot het uiterst noodzakelijke en tot het strikte
minimum.
• Implementeer een circulatieplan in (werf)faciliteiten.

OOK VAN TOEPASSING VOOR WERVEN
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Voertuigen besturen met vuile handen.
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Met meerdere personen aan een
Zie Algemene preventiemaatregelen
machine/werktafel/installatie en op onvoldoende
• Draag een FFP2 mondmasker indien de werkplek niet voldoende ruim is om de sociale afstand te verzekeren.
afstand zitten/staan.
Gebrek aan middelen m.b.t. opslag en onderhoud van • Voorzie voldoende werkkledij.
PBM's.

• Voertuigen mogen niet bestuurd worden met (vervuilde) handen/handschoenen.
• Was en ontsmet de handen vóór voertuigen te openen en te besturen.

Met meerdere personen in een hoogwerker zitten of • Bewaar de sociale afstand van min. 1,5 meter op werkplekken aan installaties/machines/werkposten.
* Draag een FFP2 mondmasker indien het type hoogwerker niet voldoende ruim is om de sociale afstand te verzekeren.
aan een machine/installatie/werkpost op
onvoldoende afstand staan.

OOK VAN TOEPASSING VOOR ATELIERS‐MAGAZIJNEN
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Verplaatsing van personen van/naar en in het
atelier/magazijn.

• De fysieke aanwezigheid van werfpersoneel in het depot/magazijn voor het ophalen van materialen/grondstoffen moet tot een
minimum worden beperkt.
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Contact met chauffeurs bij ophalen/leveren van
transporten.

• Voorzie een veilige plaats om op te halen/te leveren waar voldoende sociale afstand min. 1,5 m kan verzekerd worden met de
chauffeur (bij voorkeur via een leveringskluis).
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Heftrucks, transpalletten, bedienen rolbrug met vuile
handen.
Geen of ontoereikende hygiëne maatregelen
toegepast in het magazijn/atelier ...).

• Bewaar een goede handhygiëne.
• Reinig en ontsmet je handen alvorens de heftrucks, transpalletten, rolbrug … te bedienen.
• Verhoog het toezicht op orde en netheid en het respecteren van de hygiënemaatregelen (controle magazijn/werf, sanitaire
voorzieningen, machines/installaties ...).

Geen of onvoldoende onderhoud van HVAC ‐ en
ventilatiesystemen.

• Volg het periodiek onderhoudsschema op.
• Schakel een externe deskundige in voor het onderhoud.
• Voer het onderhoud bij installatie van (werf)faciliteiten.
• Vermijd hercirculatie van lucht.
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