
Maatregelen werkzaamheden
in en rond het huis

27 maart 2020

Houd onderstaande regels aan om veilig te werken tijdens de coronacrisis. Ga hierover in gesprek met het gezin of 
de pandeigenaar waar je aan de slag gaat. 

Kom met eigen vervoer 

naar de bouwplaats. 

Lukt dat niet? Hou dan 

zoveel mogelijk afstand van 

elkaar. Hou de bedrijfsbus 

schoon en geventileerd.

Een gezonde werkplek.

Vraag de klant om de 

werkplek goed bereikbaar 

te maken, schoon te houden 

en te zorgen voor goede 

ventilatie.

Is iedereen gezond?

Vraag de klant elke ochtend 

opnieuw of iemand in het 

huishouden last hee� van 

verkoudheidsklachten, 

koorts en/of benauwdheid. 

Bij twijfel, ga niet aan de slag.

Houd 1,5 meter afstand. 

Vraag de klant en collega’s 

om je de ruimte te geven. 

Schud geen handen. Voer 

overleg op minstens twee 

armlengtes van elkaar. Eet en 

drink niet met de klant. 

 .

De volgende maatregelen blijven van kracht:

Heb je (milde) verkoudheidsklachten?Hou je aan de hygiënemaatregelen 

Blijf thuis als je 
ziek bent.

Was vaker je 
handen.

Hoest en nies in de 
binnenkant van je 
elleboog.

Beperk (sociale) 
contacten.

 
 Helpdesk Corona Bouw en Installatietechniek:

www.helpdeskcorona-bt.nl
of bel 085-080 1544



 

Maatregelen op de bouwplaats

27 maart 2020

Kom met eigen vervoer 

naar de bouwplaats. 

Lukt dat niet? Hou dan 

zoveel mogelijk afstand van 

elkaar. Hou de bedrijfsbus 

schoon en geventileerd.

Is 1,5m afstand praktisch 

onhaalbaar? Werk dan in 

vaste kleine teams, op vaste 

locaties. Hou het kort als je 

moet samenwerken met 

anderen. Neem de hygiëne-

maatregelen strikt in acht.

Scha� verstandig. Houd 

geen pauze in een krappe 

bouwkeet. Doe de ko�e en 

lunch buiten. Wissel af bij 

slecht weer, zodat je ook in 

de keet 1,5m afstand kunt 

houden. 

Houd 1,5 meter afstand. 

Schud geen handen 

met collega's, bezoekers en 

leveranciers. Voer werkover-

leg op minimaal twee 

armlengtes van elkaar.

 .

Houd onderstaande regels aan om veilig te werken tijdens de coronacrisis. Spreek je collega’s erop aan als ze dit niet doen. 
Zo zorg je ervoor dat jij en zij gezond blijven.

 Helpdesk Corona Bouw en Installatietechniek:
www.helpdeskcorona-bt.nl

of bel 085-080 1544

De volgende maatregelen blijven van kracht:

Heb je (milde) verkoudheidsklachten?Hou je aan de hygiënemaatregelen 

Blijf thuis als je 
ziek bent.

Was vaker je 
handen.

Hoest en nies in de 
binnenkant van je 
elleboog.

Beperk (sociale) 
contacten.
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