
Samenvatting protocol samen veilig doorwerken voor onderhoudsbranche 
 
Algemeen: 
• Niet naar het werk gaan van een werknemer bij Corona-infectie van hemzelf of een 

gezinslid.  
• Niet naar het werk gaan bij verkoudheidsklachten zoals snotteren, hoesten, keelpijn of 

koorts. 
• Niet naar het werk gaan als een gezinslid koorts heeft. Pas weer naar het werk gaan als 

werknemer of het gezinslid minimaal 24 uur klachtenvrij is. 
• Thuiswerk organiseren als de functie dat toelaat (dit is voor uitvoerend werk op de 

werklocatie niet mogelijk) 
• Kom zoveel mogelijk met eigen vervoer. 
 
Op de werklocatie: 
• Stel een coronaverantwoordelijke aan. 
• Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand-zowel bij vervoer naar en van de bouwplaats 

als op de bouwplaats zelf. Pas het werk erop aan en richt de werkruimte hierop in. Werk 
met shifts voor de schaftpauzes. Schaft zoveel mogelijk buiten. 

• Indien minder dan 1,5 meter onvermijdbaar is, dan zijn aanvullende maatregelen 
noodzakelijk. 

• Geef andere mensen geen hand. 
• Regelmatig de handen wassen en/of gebruik maken van desinfecterende handgel 

met minimaal 70% alcohol. Zorg voor voldoende wasgelegenheid ook buiten de 
keer/schaftruimte. Was je handen min. 6x per dag. In ieder geval voor het eten, na 
toiletbezoek, na het reizen met het openbaar vervoer, na het schoonmaken. Tip: zorg ook 
voor handcrème. 

• Als je niest of hoest, doe dat dan in je elleboogholte. 
• Als je je neus snuit, gebruik dan papieren zakdoekjes en gooi deze direct weg. 

Daarna handen wassen. 
• Gezicht niet of zo weinig mogelijk aanraken. 
• Regelmatig schoonmaken. Toilet en schaftruimte na gebruik. 
• Houd materieel, gereedschap en PBM’s schoon. Als het kan spullen desinfecteren 

met 70% isopropylalcoholdoekjes (vergeet niet de mobiele telefoon). 
• Deel je gereedschap en telefoon niet met anderen.  
• Ventileer werk- en kantoorruimte.  
• Beperk contact met externen zo veel mogelijk. Maak hiervoor afspraken met 

leveranciers en onderaannemers. Denk aan leveranties buiten de werklocatie. 
• Werk zoveel mogelijk in vaste teams. 
• Ga naar huis bij verkoudheidsklachten! Ook als ze mild zijn. 
• Spreek elkaar aan als mensen zich niet houden aan de regels. 
 
 
 
 
 



In de schaftkeet of vergaderruimte:  
• Hang de regels en instructies op. 
• Bepaal een maximum aantal aanwezigen in de ruimte, zodanig dat 1,5 m afstand 

gehouden kan worden. Plaats stoelen zodanig dat men 1.5 meter uit elkaar zit. 
Verwijder overtollige stoelen. 

• Houd ook bij het betreden van een ruimte rekening met 1,5 m afstand. 
• Spreid de schafttijden of bied extra ruimtes en schaftplekken aan. 
• Bij instructie en toolboxen, wees er alert op dat iedereen op 1,5 m van andere 

personen kan blijven. Geef de instructie eventueel in meerdere kleine groepen. 
• Instrueer de medewerkers en deelnemers aan de vergadering vooraf. 
• Zorg dat de ruimtes vaker schoongemaakt worden en dat er 

zeep/ontsmettingsmiddel en wegwerphanddoeken aanwezig zijn. Handig om dit in 
schoonmaakrooster vast te leggen en door corona verantwoordelijke mensen voor 
schoonmaak aan te wijzen. Hang aantekenlijst op waarop schoonhouden wordt 
bijgehouden. 

• Overleg met leveranciers, onderaannemers, opdrachtgevers: Leg waar mogelijk 
telefonisch contact. 

 
Daarnaast dienen uiteraard ook de veiligheidsmaatregelen en voorschriften in acht 
genomen te worden die van toepassing zijn op de werklocatie en de uit te voeren 
werkzaamheden.  


