
	

	

Corona: veiligheidstips 
 
Er zijn eenvoudige en goedkope manieren om de verspreiding van COVID-19 op jouw werkplek tegen 
te gaan. Werkgevers zijn ook verplicht deze gezondheidsmaatregelen te nemen. Signaleer nalatigheid bij 
uw vakbondsverantwoordelijke. 
 
1. Reinig oppervlakken (zoals bureaus en tafels) en voorwerpen (zoals telefoons, toetsenborden) 
regelmatig met een ontsmettingsmiddel. Ventileer de werkruimtes met buitenlucht. 
 
2. Zorg ervoor dat medewerkers en bezoekers hun handen regelmatig en grondig wassen. 
Plaats daarom dispensers met handontsmettingsmiddel op goed zichtbare plaatsen verspreid over de 
werkplek en vul ze regelmatig bij. Zorg ervoor dat er toegang is tot plaatsen waar handen met zeep 
gewassen kunnen worden. Vermijd fysisch contact, zoals handen schudden. 
 
3. Hang affiches op die oproepen om handen te wassen en sociale afstand te bewaren. Communiceer 
ook over de gezondheidsmaatregelen tijdens vergaderingen.  
 
4. Zorg ervoor dat er op de werkplek gezichtsmaskers en/of papieren zakdoekjes beschikbaar zijn voor 
personen die een loopneus krijgen of beginnen te hoesten op het werk, en voorzie afgesloten 
vuilnisbakken om die zakdoekjes op een hygiënische manier weg te kunnen gooien. 
 
5. Informeer dat iedereen met zelfs maar een lichte hoest of koorts (37,3 °C of meer) thuis moet 
blijven. Maak medewerkers duidelijk dat deze afwezigheid als ziekteverlof geldt.  
 
6. Geef medewerkers die op reis vertrekken kleine flesjes (minder dan 100 Cl) handgel op basis van 
alcohol mee, zodat ze regelmatig hun handen kunnen wassen. Zorg er ook voor dat ze tijdens hun reis 
de instructies van de lokale autoriteiten kennen en kunnen opvolgen.  
 
7. Stel een plan op voor als er iemand ziek wordt met een vermoeden van COVID-19. Voorzie daarin 
dat de zieke persoon naar een geïsoleerde ruimte wordt gebracht en dat het aantal mensen dat direct of 
indirect contact heeft met de zieke persoon wordt beperkt.  
 
8. Zorg ervoor dat medewerkers, voor zover mogelijk, op voldoende afstand van elkaar kunnen 
werken of dat er de nodige veiligheidsschermen aanwezig zijn. Beperk het overleg tot kleine groepjes 
en zorg voor de nodige afstandsmarkeringen. Zorg dus voor spreiding en baken af. Ga niet samen op 
de trap of in de lift. 
 
9. Voorzie bij taken met intensief sociaal contact voor mondmaskers, plastiek handschoenen en een 
veiligheidsbril. 
 
10. Betrek het al personeel bij het opstellen van de aangepaste planning en voor nieuwe maatregelen 
inzake thuiswerk, tijdelijke werkloosheid of deeltijds werk.  
 
Deze tips kunnen een groot verschil maken. Als je nu actie onderneemt, in overleg met de syndicale 
afvaardiging, help je jouw collega’s en jouw organisatie te beschermen. #Staysafe!  


