
1. Geef duidelijke instructies en zorg aan uw werknemers voor de nodige opleiding en 

communicatie  

2. Geef duidelijke instructies en zorg voor de nodige opleiding en communicatie  

3. Stel middelen ter beschikking om de handen te wassen (bij voorkeur met water en 

vloeibare zeep) en te drogen (papieren doekjes, geen handdoeken, geen elektrische 

handdrogers) en/of te ontsmetten.  

4. Vermijd contact met voorwerpen of oppervlakken die door anderen gebruikt of 

aangeraakt zijn  

5. Zorg voor een goede reiniging van de arbeidsplaats en van de werkposten, en voorzie 

reiniging tussen de shiften door.  

6. Zorg voor voldoende en regelmatige verluchting van de werkruimten en sociale 

voorzieningen, hetzij door natuurlijke verluchting, hetzij door mechanische ventilatie. 

Gebruik geen individuele ventilatoren die het virus kunnen verspreiden. 

7. Houd bij het gebruik van mondmaskers rekening met de algemene maatregelen die 
door het crisiscentrum worden uitgevaardigd, en betrek dit bij het bepalen van de 
maatregelen in de onderneming die voortvloeien uit de risicoanalyse.  

8. Wie zich ziek voelt, blijft thuis en verwittigt de werkgever volgens de in de 
onderneming geldende regels.  

9. Wie met het openbaar vervoer (trein, tram, bus) komt, volgt de instructies van de 
vervoersmaatschappijen.  

10. Vermijd gelijktijdige aankomst van werknemers. Voorzie als het mogelijk is meerdere 
in- en uitgangen.  

11. Vermijd het gebruik van liften. Voorzie éénrichtingsverkeer of voorrangsregels op 
smalle trappen  

12. Beperk het aantal personen dat tegelijkertijd in de kleedkamer is.  
13. Organiseer de inrichting van de werkpost zo dat voldoende afstand kan worden 

bewaard. Beperk zoveel mogelijk het aantal werknemers dat gelijktijdig in één ruimte 
werkt (door thuiswerk te voorzien, pauzes aan te passen, ...)  

14. Doe enkel vergaderingen via video conference 

15. Spreid pauzemomenten en lunchtijden zodat ze niet samenvallen, en beperk het 
aantal  gelijktijdige aanwezigen bij automaten en in lunch- of pauzeruimtes.  

16. Maak gebruik van hulpmiddelen zoals markeringen, linten of fysieke afscheiding om 
de routes  

17. zo duidelijk mogelijk aan te geven, zowel voor werknemers als voor klanten, 
leveranciers, ...  

18. Laat deuren die niet gesloten moeten blijven om veiligheidsredenen zoveel mogelijk 
openstaan om veelvuldig aanraken te vermijden.  

19. Beperk het aantal externen tot wat noodzakelijk is. Spreid bezoeken zodat er niet 
teveel externen tegelijkertijd aanwezig zijn; maak vooraf afspraken voor bezoeken;  

20. Leveranciers voeren hun leveringen uit met zo weinig mogelijk fysiek contact met 
andere personen (laden en lossen volledig door de leverancier of volledig door de 
ontvanger).  

21. Werk met bestellingen en spreek afhaaluren en/of afhaalpunten buiten het gebouw 
af.  



22. Betalingen gebeuren elektronisch, vermijd cash. Reinig ook regelmatig de 
betaalterminal.  

23. Voorzie een tool (bv LMRA – Laatste Minuut Risico Analyse) of korte checklist voor de 
werknemers.  

24. Besteed bijzondere aandacht aan de opslag van materiaal op een werf (zodat niet 
alle werknemers hun materialen op eenzelfde plaats moeten ophalen en daardoor 
onvoldoende afstand kunnen bewaren).  

 


