versie 2.0

WERKINSTRUCTIE
OMGANG OP PROJECTEN T.A.V. CORONAVIRUS
Op dit moment hebben we te maken met het coronavirus en worden er vanuit de overheid diverse
maatregelen en richtlijnen voorgeschreven om verspreiding te beperken/voorkomen. Zo zijn bijeenkomsten/samenkomsten met meer dan drie personen verboden. De bouwplaats is echter géén samenkomst. Houd wél 1.5 meter afstand van elkaar, ook bij het vervoer naar en van de bouwplaats.

Binnen Van Gelder volgen we de richtlijnen

Tips om de kans op besmetting te verkleinen

van het RIVM en Bouwend Nederland.

zijn o.a.:
■ Zoek elkaar niet onnodig op en blijf eventueel in

Wat kan ik doen om verspreiding van het

je auto/cabine;
■ Drink koffie en lunch in zo klein mogelijke

coronavirus te beperken/voorkomen?
De kans op besmetting via spullen of oppervlakten

groepen (bijvoorbeeld in shifts) en houd ook in

is klein, maar houd je wel aan de adviezen van het

de keet 1.5 meter afstand. Dit geldt ook voor

RIVM:
■ Houd altijd 1.5 meter afstand van elkaar;
■ Als je geen klachten hebt, werk zoveel mogelijk
thuis of probeer je werktijden te verspreiden;
■ Zorg voor goede hygiënemaatregelen;*
■ Was je handen regelmatig met water en zeep;
■ Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
■ Gebruik papieren zakdoekjes;

het geven van (startwerk)instructies;
■ Drink koffie, thee, water, enzovoort zoveel
mogelijk uit wegwerpbekers;
■ Haal geen drinken en eten voor elkaar;
■ Houd je werkplek en de binnenkant van je auto
hygiënisch schoon;
■ Bezoek niet onnodig openbare ruimtes als
winkels en ziekenhuizen.

■ Geen handen schudden.
* (De middelen hiervoor zijn te bestellen bij

Denk ook aan onze pijler ‘uitstraling’ en geef het

de materieeldienst.)

goede voorbeeld en voorkom negatieve berichten
van omwonenden op social media. Laat daarom
ook je bouwplaats altijd veilig achter!
Maatregelen op de bouwplaats
■ Houd 1.5 meter afstand tot elkaar,
ook op de bouwplaats;
■ Wees creatief in deze nieuwe manier van samenwerken. Geef bouwmaterialen niet persoonlijk,
maar leg ze klaar op 1.5 meter afstand.
■ Geef instructie in groepjes van maximaal drie
personen en houd 1.5 meter afstand.
Vervoer van en naar de bouwplaats
■ Rijd alleen samen als je op 1.5 meter afstand
van elkaar kunt zitten;
■ Is dit niet mogelijk? Dan overleg je met je
leidinggevende voor een goede oplossing.
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Schoonhouden werkomgeving
■ Reinig regelmatig deurklinken, toetsenborden,
lichtknopjes, kranen, muis en toetsenbord;
■ Reinig je voertuig; handgrepen, stuurwiel,
richtingaanwijzers en spiegels.

Klachten?
■ Heb je (milde) verkoudheidsklachten? Niezen,
keelpijn, loopneus, licht hoesten, of een verhoging tot 38 graden, dan meld je dit bij je
leidinggevende en de afdeling P&O;
■ Bij koorts, of bij een van je gezinsleden, blijf
thuis en neem contact op met je leidinggevende;
■ Ben je ziek, dan meld jij dit bij je leidinggevende
en de afdeling P&O.

Ik ben BHV’er, wat kan ik doen en waar moet
ik rekening mee houden?
Het advies aan de BHV’er is om zich aan de RIVM
voorschriften te houden. Bij handelingen rondom
eerste hulp wordt aangeraden om zoveel mogelijk
hygiënevoorschriften te handhaven. Bij reanimatie
van volwassenen geldt volgens de Nederlandse
Reanimatieraad:
■ zonder duidelijke of bewezen infectie: wel borstcompressies, wel AED, géén beademing;
■ COVID-19 positief of sterke verdenking: géén
borstcompressies, wel AED, géén beademing.
Zorg echter altijd eerst voor je eigen gezondheid!

Kijk voor de laatste updates op
vangelder.com/coronavirus
Heb je aanvullende vragen?
Stel deze dan via
corona@vangelder.com
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