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Werklocatie/werkzaamheden: 
werkzaamheden met meer personen ten tijde van de ziektegolf van SARS-
CoV-2 

 1. Toepassingsgebied  

 • Uitvoering van werkzaamheden in teams van 2 of meer personen 
• Werkzaamheden van 2 of meer personen in een werkgebied waarbij langdurig of 

cyclisch de minimumafstand van 1,5 meter niet wordt gehaald 

 

 2. Risico's voor mens en milieu  

 

• Risico van besmetting door SARS-CoV-2 
• Wijze van overdracht: het virus wordt door druppeltjes via de lucht (druppelinfectie) 

of via besmette handen op de slijmvliezen (mond, neus, ogen) overgedragen 
(smeerinfectie). 

• Besmettingsrisico voor personen in je buurt 
• De gevolgen van een corona-infectie bij de risicogroep (ouder dan 50 en/of medi-

sche voorgeschiedenis) zijn ernstiger. 

 

 3. Beschermingsmaatregelen en gedragsregels  

 

• In het kader van de risicobeoordeling moet voorafgaand aan alle werkzaamheden 
worden gecontroleerd of de te verrichten werkzaamheden wel echt noodzakelijk 
zijn of dat ze op een later tijdstip kunnen worden uitgevoerd. 

• Voor goede ventilatie van de werkplekken zorgen. 
• Kantoren en gesloten ruimtes regelmatig luchten en ervoor zorgen dat daar indien 

mogelijk maar één persoon aanwezig is of personen achter elkaar toegelaten wor-
den. 

• Hygiëneregels in acht nemen: 

- geen handen schudden en lichamelijk contact vermijden 

- handen regelmatig grondig met zeep wassen (langer dan 20 seconden) 

- indien mogelijk hand-desinfectiemiddel gebruiken 

- niet met de handen aan het gezicht zitten 

- de gedragsregels voor hoesten en niezen opvolgen (in je elleboog) 

- gezamenlijk gebruikte middelen voor het werk (bijv. toetsenbord, muis, ge-
reedschap) vóór overdracht aan andere medewerkers desinfecteren 

• Beschermingsmaatregelen bij onvermijdbare werkzaamheden met een afstand van 
minder dan 1,5 meter:  

- Technische maatregelen gebruiken die de minimumafstand waarborgen 
(bijv. scherm van plexiglas/andere middelen)  

- Werkzaamheden dienen indien mogelijk niet door personen met een ver-
hoogd risico (ouder dan vijftig en/of medische voorgeschiedenis) worden 
verricht, overleg met leidinggevende of je dit risico kunt aanvaarden. 

- Beperk het aantal personen tot een minimum 

- Draag een mondkapje (type op basis van risicobeoordeling) 

- Vervang het mondkapje als dit vochtig wordt 

- Het dragen van een nauwsluitende veiligheidsbril of een gelaatsscherm 

- Het dragen van beschermende handschoenen in relatie met de werk-
zaamheden  

• Belangrijk: het dragen van mondkapje, veiligheidsbril en beschermende hand-
schoenen vervangt niet de toepassing van hygiëneregels 

• Het dragen van mondkapjes dient te worden beperkt tot de duur van het risico. 
Mondkapjes die gedragen zijn mogen niet op een vrij toegankelijke plaats worden 
bewaard, maar blijven bij de drager of moeten veilig worden afgevoerd. (De in-
structies voor correct gebruik van mondkapjes moeten worden opgevolgd.) 

• Opmerking: op grond van de specifieke werkzaamheden kunnen eisen voor nog 
hoogwaardigere beschermingsmaatregelen bestaan; de risicobeoordelin-
gen/instructies voor deze werkzaamheden moeten in acht worden genomen! 

 

4. Gedrag bij rechtstreeks contact met eventuele ziekteverwekkers 

 • Bij symptomen van een infectie onmiddellijk je meerdere informeren en medisch 
advies inwinnen. 

• Na contact met geïnfecteerde personen de quarantaine-bepalingen van het bedrijf 
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in acht nemen. 
• Bij beschadiging van de beschermende uitrusting werkzaamheden staken en voor 

vervanging zorgen. 
 

 5. Gedrag bij ongevallen; eerste hulp  

 

• Rust bewaren – plaats van het ongeval afzetten, kleinere verwondingen direct 
verzorgen 

• Bij ernstig letsel: interne alarmnummers bellen 
• Gewonden verzorgen/eerste hulp bieden/op eigen veiligheid letten  
• Meld elk ongeval onmiddellijk bij je meerdere. 
• Hou je aan de rapporteringsketens. 

 

 6. Voorzieningen; afvoer  

 

 

  

• Vóór het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (zoals filtermasker, 
handschoenen voor eenmalig gebruik, veiligheidsbril) grondig je handen wassen.  

• Persoonlijke beschermingsmiddelen vóór gebruik op verontreiniging en beschadi-
gingen controleren en vervangen, en gebreken zo nodig aan je meerdere melden. 

• Na gebruik in een gesloten verpakking (bijv. dichtgeknoopte afvalzak) afvoeren. 

 

Datum: Handtekening bedrijfsleiding: 

02-04-2020   
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1. Vrijgave en distributie 

Reden van bewerking 

hier aankruisen: 

Nieuw aange-

maakt 
Wijziging Red. wijziging Uitzetten 

☒ ☐ ☐ ☐ 

     

 

Activiteit Org.- een-

heid 

Datum Naam Handtekening 

Aanmaak / wijziging GES-C  Kamst, Ronald  

     

Inhoudelijke toetsing     

 GES-C  Gijsbers, René  

     

Akkoord     

     

     

     

     

 
GCC-A 
Voorzitter 
OR 

 Hoek, Romé v.d. 
 

Vrijgave GCC Direc-
teur 

 Douma, Taco  

Met de vrijgave wordt deze instructie in/buiten werking gesteld. 
 
Deze vervangt daarmee de eerdere instructie:  

 

Lijst met wijzigingen 

Datum Gewijzigde 

pagina 

Wijziging 

02-04-2020  Nieuwe aanmaak van de instructie 

   

   

   

   

   

 

Distributie:  
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