CORONA MAATREGELEN BELGIË
Om de impact en de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken
moeten onderstaande maatregelen door eenieder strikt nageleefd worden.
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WIE ZIEK IS, BLIJFT THUIS:
Medewerkers met ziekteverschijnselen blijven thuis en/of worden naar huis gestuurd.

HYGIËNE OP DE WERKPLEK:
Was je handen regelmatig en grondig met water
en zeep. Reken zo’n 40 à 60 seconden per
wasbeurt.

Gebruik papieren zakdoeken en gooi ze na gebruik
weg in een afsluitbare vuilbak.

Hoest of nies in een papieren zakdoek
of in de binnenkant van je elleboog.

Draag een mondmasker wanneer de afstand
van 1,5 meter niet kan worden gegarandeerd.

SOCIAL DISTANCING TIJDENS HET VERVOER VAN EN NAAR DE WERVEN:
•

Werknemers rijden waar mogelijk rechtstreeks naar de bouwplaats m.a.w. gemeenschappelijk vervoer wordt vermeden.
Werknemers die zich op eigen kracht verplaatsen krijgen hiervoor een vergoeding conform wetgeving.

•

Ploegbazen maken wel gebruik van de werfbus voor verplaatsingen.

•

Maximum 2 personen mogen plaats nemen in een voertuig. Hou ook hierbij 1,5 meter onderlinge afstand aan.

SOCIAL DISTANCING ON SITE:
•

Vermijd alle niet-noodzakelijke sociale contacten.

•

Hou werfvergaderingen, toolboxmeetings en pauzes bij voorkeur in openlucht in plaats van in de werfkeet.
Daarbij wordt minimaal 1,5 meter afstand van elkaar gehouden en er worden geen fysieke items doorgegeven.

•

Grote concentraties van personen in de keten zijn niet toegestaan. Hou minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.
Overweeg het lunchen in verschillende shifts.

•

Sanitaire voorzieningen en keten zullen zeer frequent onderhouden en schoongemaakt worden. Ventileer waar mogelijk
ook voldoende door de ramen te openen.

•

Op werven waar de bouwheer maatregelen oplegt, respecteren we de maatregelen van onze klant, ook al zouden die
strenger zijn dan onze eigen maatregelen.
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HET GEBRUIK VAN MATERIEEL ON SITE:
•

Iedereen werkt zoveel als mogelijk met eigen materieel.

•

Iedereen draagt werkhandschoenen tijdens het gebruik van gedeeld materieel en bij de bediening van machines en
apparaten. Extra handschoenen zijn te verkrijgen in het magazijn.

•

Gedeeld materieel wordt regelmatig gereinigd en ontsmet.

SPREEK ELKAAR AAN OP AFWIJKEND GEDRAG!
Voor bijkomend advies of in geval van twijfel neem je contact op met je directe leidinggevende of met iemand van de
afdeling Veilig Werken.

