
Wat is Corona?
Het Coronavirus is een virus dat in onze longen kan komen. 
Symptomen verschillen per persoon. Het lijkt een beetje op 
griep maar het kan heel heftig uitpakken. Symptonen zijn o.a. 
verkoudheid, keelpijn, hoesten, koorts en kortademigheid. Je 
kunt er zelfs aan overlijden.
 
Hoe kun je besmet worden? 
Besmetting gebeurt vooral direct van mens op mens door 
hoesten en niezen. Als iemand hoest of niest komen er kleine 
druppeltjes vrij 'aerosolen' waar het virus in kan zitten. 
Deze druppeltjes kunnen tot wel 1,5 meter ver komen. Als 
druppeltjes waar het virus in zit op materiaal terechtkomen, 
kan het virus nog een poosje intact blijven. Als je het dan 
aanraakt en vervolgens je mond, neus of ogen aanraakt, kun je 
het virus ook binnenkrijgen. 

Maatregelen
Hoewel de symptomen bij veel mensen mild zijn, is het 
virus toch erg gevaarlijk. Dit komt omdat vooral ouderen en 
zwakkere mensen er erg ziek van kunnen worden of zelfs 
aan overlijden. Het was een nieuw virus, daardoor was er 
nog niemand immuun voor. Dit heeft enorme gevolgen voor 
de samenleving. Als iedereen ziek wordt, ligt alles stil. Dan 
is er geen zorgpersoneel meer, geen voedselbevoorrading, 
enz. Kortom, dan vallen er ontzettend veel doden. Daarom 
moesten we lange tijd zo min mogelijk sociale contacten 
hebben. Daarmee voorkwamen we dat veel mensen tegelijk 
het virus kregen. 

Wat kun je doen?
De Rijksoverheid schrijft aan ons allen maatregelen voor om te 
voorkomen dat het virus zich verspreidt. De regels verschillen 
per persoon. Sommige mensen hebben namelijk al voldoende 
bescherming opgebouwd tegen het coronavirus en andere 
nog niet. Je bent voldoende beschermd tegen het coronavirus 
in deze situaties:

• Na het doormaken van COVID-19 in de afgelopen 6    
 maanden.
• Na de tweede vaccinatie (of de eerste na COVID-19) zijn 2  
 weken voorbij.
• Na vaccinatie met het Janssen vaccin zijn 4 weken voorbij.

De algemene regels voor thuisblijvers zijn: 
• Blijf thuis bij verkoudsheidsklachtenen en laat je zo snel   
 mogelijk testen bij de GGD..
•  Ga niet na het werk als de test positief is: 
 o  Blijf minimaal 7 dagen in isolatie
 o  Je mag bij milde klachten na 7 dagen het werk     
         hervatten, mits je 24 klachtenvrij bent.  
 o  Langer of ernstiger ziek blijf? Blijf dan 14 dagen in    
      isolatie. 
• Volg instructies vanuit de CoronaMelder-app altijd op.
• Tien dagen in (thuis)quarantaine blijven als je terugkeert  
 van een verblijf in een gebied (stad, regio, land) dat door  
 de Rijksoverheid oranje of rood (onveilig) is verklaard. o   o  
 o   De (thuis)quarantaine geldt niet voor volledig     
  gevaccineerde reizigers. Er kunnen wel verplichtingen  
  gelden voor het vaccinatiebewijs, een coronatest, een  
  gezondheids- en quarantaineverklaring. 

Ben je niet volledig beschermd? Dan gelden voor jou ook de 
volgende regels:
• Niet naar het werk gaan als een huisgenoot naast    
 luchtwegklachten koorts en/of benauwdheid heeft en de  
 uitslag van de coronatest nog niet binnen is.
• Blijf 10 dagen in (thuis)quarantaine, gerekend vanaf het   
 laatste risicovolle contact.
• De GGD of de bedrijfsarts kan vanuit bron- en     
 contactonderzoek (thuis)quarantaine opleggen.
Krijg je geen klachten, dan kun je op de 5e dag een coronatest 
aanvragen. Is de testuitslag negatief (geen besmetting met het 
coronavirus), dan mag je uit quarantaine.

Werken en 1,5 meter afstand
Als je naar het werk kunt, gelden de volgende regels:
• Schud geen handen.
• Was je handen regelmatig met water en zeep.
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
• Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze direct na    
 gebruik weg.
• Draag een mondkapje in het openbaar vervoer en als je   
 met 3 of meer personen in een bedrijfsbusje reist.
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Je hoeft niet altijd meer tot iedereen 1,5 meter afstand te 
houden, maar doe dit nog wel in de volgende situaties:
• Als je een kwetsbare gezondheid hebt.
• Als je nog niet volledig beschermd bent (zie het kader op  
 pagina 1).
• Als je van de GGD 1,5 meter afstand moet houden omdat  
 je een nauw contact hebt gehad met iemand die besmet  
 was. 
• Heb je collega’s die onder bovenstaande categorieën   
 vallen? Houd tot hen dan ook 1,5 meter afstand.
• Ook als je bij particulieren over de vloer komt tijdens het  
 werk, houd je 1,5 meter afstand tot de bewoners.
Heb jij of een huisgenoot een kwetsbare gezondheid? Overleg 
dan met je bedrijfsarts.

Reizen 
Samen reizen toegestaan onder de volgende
voorwaarden:
• Houd een rittenadministratie bij.
• Bij instappen vindt er een gezondheidscheck plaats.
• Vanaf drie inzittenden draagt iedereen een niet-medisch
 mondmasker.
• Zorg voor voldoende ventilati
• Reinig bedieningsmiddel met water en een ontvetten
 schoonmaakmiddel.
 
Op de bouwplaats of werkplek
Vraag wie op de werkplek de Corona verantwoordelijke is. Je 
werkgever moet hiervoor een persoon hebben aangewezen. 
Check de regels en instructies die je werkgever heeft 
opgehangen. Bepaal met elkaar hoeveel mensen er maximaal 
in ruimtes zoals de keet mogen komen. Houd de hele dag de 
maatregelen in je hoofd. Dus ga je koffiezetten, was eerst je 
handen. Als er mensen met klachten zijn, moeten zij naar huis.

Starten met werken
Maak afspraken over de werkvolgorde zodat je voldoende 
afstand kunt houden. Zorg dat je altijd de juiste PBM's bij de 
hand hebt. Maak vaste teams zodat je altijd met dezelfde 
collega werkt. Deel geen gereedschappen, telefoons, PBM's 
of andere voorwerpen met elkaar. De eerder genoemde 
maatregelen gelden altijd. Niezen in je elleboog, vaak handen 
wassen met water en zeep en materialen reinigen. Spreek 
elkaar continu aan en corrigeer elkaar op gevaarlijk gedrag. Bij 
samenwerken zoals tillen, laden en lossen is niet altijd afstand 
te houden. 

Werken zonder afstand onvermijdelijk?
Maak afspraken over veilig werken met de 
Coronaverantwoordlijke. Werk je normaal met de TRA-
methodiek, doe dit nu ook. Kijk of het mogelijk is om 

afgeschermd te werken. Raak niet dezelfde oppervlakken 
aan als je collega. Blijf een ieder aan één kant werken. In 
aanvulling hierop kun je overwegen een mondkapje te dragen. 
Zie voor de voorwaarden het kopje "Mondkapjes"

Heb je twijfel of je het werk moet uitvoeren: stop met je werk 
en overleg! Bij vragen bel je arbodienst of de Helpdesk Corona 
van de Bouw & Techniek: 085 - 080 15 44.

Schaften
Voor en na de pauze altijd je handen wassen en insmeren.
Check bij je collega's of iedereen nog gezond is. Heeft iemand 
klachten gekregen, stuur diegene naar huis. Schaft het liefst 
in de buitenlucht of ventileer de bouwkeet. Houd zo ver 
noodzakelijk 1,5 meter afstand. Vervang je handschoenen als 
dit nodig is en vul je PBM's weer aan. Neem geen gebruikte 
mondkapjes de keet in.

Mondkapjes
Je gebruikt een mondkapje k in het OV/ bedrijfsbus als je met 
3 of meer personen reist. Als 1,5 meter afstand houden op 
de werkplek echt niet kan, kun je een mondkapje dragen ter 
aanvulling op de overige basisregels. Je draagt in ieder geval 
geen mondkapje als er gevaar is door draaiende delen of bij 
brandgevaar.

Om mondkapjes te dragen moet je rekening houden met: 
• Ze zijn voor éénmalig gebruik.
•  Was je handen na het afzetten.
• Raak het mondkapje alleen bij de lussen aan.

Ongevallen
Ongevallen of BHV nodig? Bel zo nodig 112. Reanimatie mag 
uitgevoerd worden volgens de normale richtlijnen. Je mag 
je eigen afweging maken om de luchtweg wel te openen en 
mond-op-mond beademing toe te passen.

Einde werkdag
Bespreek de dag na op verbeterpunten en neem maatregelen 
voor de volgende dag. Neem extra tijd voor het reinigen van 
gereedschap. Gooi gebruikte PBM's weg op de juiste plek en 
vul deze weer aan. Neem ook bij het naar huis reizen de regels 
voor het reizen in acht. Reinig de bedieningsmiddelen van de 
auto. Bij thuiskomst je handen wassen en insmeren met een 
vette crème. Zorg dat je elke dag schone werkkleding aantrekt.
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