versie 5.0

WERKINSTRUCTIE
OMGANG OP PROJECTEN T.A.V. CORONAVIRUS

Het coronavirus is er nog altijd. Daarom is het belangrijk om alert te blijven. Vanuit de overheid
zijn diverse maatregelen en richtlijnen voorgeschreven om verspreiding te beperken en voorkomen.
Zo zijn bijeenkomsten met meer dan vier personen verboden, moet je je altijd houden aan de
1.5 meter afstand en dragen we mondkapjes in publieke omgevingen.
Binnen Van Gelder volgen we de richtlijnen
van het RIVM en Bouwend Nederland.

Maatregelen op de bouwplaats
■ Houd 1.5 meter afstand tot elkaar;
■ Geef bouwmaterialen niet persoonlijk door,

Wat kan ik doen om verspreiding van het
coronavirus te beperken/voorkomen?
De kans op besmetting via spullen of oppervlakten
is klein, maar houd je wel aan de adviezen van het
RIVM:
■ Houd altijd 1.5 meter afstand;
■ Vermijd drukte;

maar leg ze ergens voor iemand klaar;
■ Geef instructies in groepjes van maximaal vier
personen en houd 1.5 meter afstand;
■ Schaft verstandig. In de schaftkeet zijn maximaal drie personen toegestaan. Schaft in shifts
of schaft in je eigen auto;
■ Rijd alleen samen als je op 1.5 meter afstand

■ Was je handen vaker;
■ Schud geen handen;

van elkaar kunt zitten. Is dit niet mogelijk?

■ Gebruik papieren zakdoekjes;
■ Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
■ Zorg voor goede hygiënemaatregelen*.

goede oplossing. Rijd je wel met meerdere

Dan overleg je met je leidinggevende voor een
personen? Draag dan allemaal een mondkapje.
Mondkapjes in de bouw

* (De middelen hiervoor zijn te bestellen bij

Inmiddels geldt het dringende advies om mondkap-

de materieeldienst.)

jes te gebruiken. Wat betekent dit voor ons? Vinden
je werkzaamheden bij bewoners thuis plaats, dan
draag je tot aan de plek waar je je werkzaamheden
uitvoert, een mondkapje. Bekijk hiervoor ook het
protocol Contactloos schouwen en monteren.
Wanneer gebruik je een mondkapje?
■ Wanneer je met meer dan twee personen
samenreist;
■ Wanneer je je verplaatst in publieke binnenruimtes, zoals stations en parkeergarages;
■ Wanneer je werkzaamheden plaatsvinden bij
een bewoner thuis.
Wanneer draag je geen mondkapje?
■ Als je adembescherming draagt voor je uit te
voeren werkzaamheden;
■ Als het dragen van een mondkapje gevaarlijk is.
Bijvoorbeeld als je werkt bij elektra. Schat de
risico’s vooraf in en gebruik geen mondkapje als
dit een risico vormt.
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Ik ben BHV’er, wat kan ik doen en waar moet
ik rekening mee houden?

Regels omtrent testen
■ Heb je corona gerelateerde klachten, dan blijf je

Het advies aan BHV’er is om zich aan de RIVM-

thuis en laat je je testen. Dus heb je last van

voorschriften te houden. Bij handelingen rondom

droge hoest, keelklachten en neusverkoudheid,

eerste hulp wordt aangeraden om zoveel mogelijk

koorts, aangetast reukvermogen, kortademigheid

hygiënevoorschriften te handhaven. Bij reanimatie

of druk op je borst, dan blijf je thuis en laat je je

van volwassenen geldt volgens de Nederlandse
Reanimatieraad:
■ Beoordeel de ademhaling door alleen naar de
borstkas te kijken, open de luchtweg niet,
■ Bedek losjes de mond en neus met een doek
of shawl en geef GEEN beademingen, WEL
borstcompressies,
■ Sluit de AED aan zo gauw deze beschikbaar is.

zo spoedig mogelijk testen;
■ Indien dit zich voordoet, meld je dit per omgaande
bij je leidinggevende, bij je P&O-adviseur en via
corona@vangelder.com;
■ Tijdens het wachten op de uitslag blijf je thuis in
quarantaine;
■ Als iemand in je naaste omgeving corona
gerelateerde klachten heeft, meld je dit bij
je leidinggevende en je P&O-adviseur en via

Voor alle reanimaties dient men op dit moment het
aantal hulpverleners dat zich daadwerkelijk met de

corona@vangelder.com;
■ Indien een gezinslid positief is getest op corona,

reanimatie bezighoudt tot het minimum te beperken.

blijf je thuis en laat je je ook testen.

Dit betekent maximaal twee hulpverleners bij het

Je meldt dit bij je leidinggevende, P&O-adviseur

slachtoffer, andere hulpverleners staan

en corona@vangelder.com.

op meer dan 1.5 meter afstand.
Daarnaast geldt ook hier het
dringende advies om een
mondneusmasker te dragen
tijdens de gehele hulpverlening.

Tips om de kans op besmetting
te verkleinen zijn o.a.:
■ Zoek elkaar niet onnodig op en blijf eventueel
in je auto/cabine;
■ 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.

Denk ook aan onze pijler ‘uitstraling’ en geef het
goede voorbeeld en voorkom negatieve berichten
van omwonenden op social media. Laat daarom
ook je bouwplaats altijd veilig achter!

Kijk voor de laatste updates op
vangelder.com/coronavirus

Schoonhouden werkomgeving
■ Reinig regelmatig deurklinken, toetsenborden,
lichtknopjes, kranen, muis en toetsenbord;
■ Reinig je voertuig; handgrepen, stuurwiel,
richtingaanwijzers en spiegels.

Heb je aanvullende vragen?
Stel deze dan via
corona@vangelder.com
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