Protocol Bouwplaatsen,
fabrieken en werkplaatsen 5.0
Gezondheid en veiligheid op #1. Jij bent belangrijk!
Dit is samengevat in dit Protocol Bouwplaatsen, fabrieken en werkplaatsen. Neem het serieus en volg de regels op. Ook als je onderaannemer bent.
Het gaat om jouw gezondheid én om die van anderen. Laten we er samen alles aan doen om risico op sluiting van werken te voorkomen!

Bekijk ook de poster ‘Maatregelen op de Bouwplaats en in de Keet’.
Handhaving

Onze bouwplaatsen en projecten hebben een Corona-verantwoordelijke die toeziet op de handhaving van de volgende coronaregels:
•
1,5 meter afstand.
•
Hygiënemaatregelen.
•
Juiste gebruik extra PBM.
•
Max. 4 personen bij elkaar.
•
Ziekteverschijnselen.
•
Overige veiligheidsaspecten.
Meld afwijkingen op het protocol in de SAMENveilig-App of in Field!

Je reist alleen, tenzij het echt niet anders kan

Toch samen in een voertuig?
•
Houd 1,5 meter afstand, ook tijdens het in- en uitstappen.
•
Reinig je voertuig regelmatig (radio, handgrepen, stuur & dashboard, spiegels) en desinfecteer met alcoholdoekjes.
•
Zorg voor extra ventilatie en zet de recirculatie uit.
•
Neem telkens op dezelfde plek plaats.
•
Bij twijfels of vragen, neem contact op met de uitvoerder of met je regionale HR-contactpersoon (zie onderaan).

Houd 1,5 meter afstand
•
•
•
•

Op de bouwplaats, in de keet, de lift, het voertuig, tijdens een werkinstructie of toolboxmeeting. Altijd en overal.
Wees daar zelf vindingrijk en creatief in.
Moet je toch dicht langs elkaar lopen (bijvoorbeeld op een steiger), loop dan met de ruggen naar elkaar toe.
Werk zoveel mogelijk in vaste koppels als het niet lukt om 1,5 meter afstand te houden en gebruik de aanvullende PBM.

Max. 4 personen bij elkaar

Hygiëne en voorzorg: heel belangrijk!

•

•
•

•

•
•
•

Werk zoveel mogelijk in shifts van kleine groepen. Hoe kleiner de
groep, hoe beter.
Kleine groepen betekent: liefst 3, maar max. 4 personen. Ook
tijdens instructies.
Laat voldoende afstand tussen mensen (1,5 meter afstand).
Schaft in groepen van 3 tot max. 4 personen (1,5 meter afstand).
Spreid pauzemomenten.

•

•
•
•

Zo min mogelijk fysiek contact. Voor overleg: bellen en
WhatsApp.
Geen handen schudden.
Was minimaal 6 keer per dag je handen met water en zeep en
ontsmet ze met handalcohol.
Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze daarna gelijk weg.
Maak de keet en het sanitair vaker schoon. Extra ontsmetten met
alcoholdoekjes: lichtknopjes, deurklinken, computerapparatuur,

Extra PBM
Extra PBM, zoals een mond-neus masker, zijn beschikbaar bij de uitvoerder. De extra PBM alleen gebruiken
tijdens werkzaamheden, waarbij je geen 1,5 meter afstand kunt houden. Voor gebruiksinstructies: zie de
SAMENveilig app onder Toolbox (hfd. 4) of scan deze QR-code:

Blijf thuis
•
•

Kom niet naar het werk als je zelf (milde) klachten hebt zoals keelpijn, hoesten, verkouden, verhoging (tot 38 graden).
Kom niet naar het werk als jij of één van je gezinsleden koorts heeft (meer dan 38 graden).

Neem contact op met je leidinggevende en de HR-contactpersoon in je regio
•
•

Als je ziek bent of iemand binnen je gezin ziek is.
Als je ziek bent en vragen hebt over doorbetaling.

Tot slot

Contactpersoon in jouw regio:
Noord en Oost

West en Wijcon
Zuid
Midden

Maurice van der Bruggen (HR)
Wieneke Loijenga (KAM)
Chantal van der Baan (HR)
Chantal van Leuken (KAM)
Bianca van der Borgh (HR)
Mildred van den Abeele (KAM)
Marjolein Herzog-Posthumus (HR)
Alexander Besselsen (Veiligheidskundige)

06-13 93 74 96
06-23 13 58 06
06-40 88 30 15
06-51 50 37 20
06-10 30 77 68
06-83 28 39 79
06-12 82 50 51
06-22 03 18 95

Bekijk elke dag onze speciale corona-informatiepagina op intranet voor de laatste update
of overleg met je uitvoerder of leidinggevende.

Versie 5.0 (29-09-2020)

Wijs elkaar op dit protocol en pas goed op elkaar. Spreek elkaar aan op eigen verantwoordelijkheid (persoonlijke hygiëne, 1,5 meter afstand, extra
schoonmaken, extra PBM).

