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Wat kun je doen? 
Er worden door het RIVM maatregelen voorgeschreven die door iedereen moeten worden 
opgevolgd, ook als mensen volledig gevaccineerd zijn. Dit is belangrijk om te voorkomen dat het virus 
verspreidt 
 
De algemene regels voor thuisblijven zijn: 

• Blijf thuis bij klachten en doe zo snel mogelijk een Corona-zelftest of vraag een test aan bij de 

GGD. Doe dit ook als je gevaccineerd bent. Overleg zo nodig met de bedrijfsarts. 

o Blijf thuis of ga naar huis bij een positieve uitslag.  

o Plan bij een positieve zelftest een test bij de GGD ter bevestiging. Blijf thuis de uitslag 

afwachten. 

o Ga aan het werk bij een negatieve test van de GGD (geen corona) en milde klachten. 

o Je mag doorwerken bij een negatieve zelftest, echter wees voorzichtig: reis alleen, 

houd minstens 1,5 meter afstand van anderen, vermijd contact met kwetsbare 

mensen. 

o Herhaal de zelftest de volgende dag. Nemen je klachten toe, laat je dan testen bij de 
GGD.   

• Ga niet naar het werk als de test positief is: 
o Blijft minimaal 5 dagen na het begin van de klachten in isolatie. 
o Je mag na5 dagen het werk hervatten, mits je 24 uur klachtenvrij bent.  
o Langer of ernstiger ziek? Blijf dan 10 dagen in isolatie. 
o Overleg zo nodig met de bedrijfsarts. 

• Volg instructies vanuit de CoronaMelder-app altijd op. 
 
Daarnaast gelden de volgende regels, voor als je contact hebt gehad met iemand die positief getest 
is: 

• Blijf 10 dagen in (thuis)quarantaine, gerekend vanaf het laatste risicovolle contact. Houd 
ruim afstand van de positief geteste persoon. 

• De GGD of de bedrijfsarts kan vanuit bron- en contactonderzoek (thuis)quarantaine 
opleggen. 

• Krijg je geen klachten, dan vraag je op de 5e dag na afstand houden een coronatest aan bij de 
GGD. Is de testuitslag negatief (geen besmetting met het coronavirus), dan mag je uit 
quarantaine. 

• Je hoeft niet in quarantaine als je meer dan 1 week geleden de boosterprik hebt gekregen. Je 
hoeft ook niet in quarantaine als je in 2022 een Corona-infectie (positieve testuitslag) hebt 
gehad. Jongeren tot en met 17 jaar oud hoeven niet in quarantaine. Je hoeft je in deze 
situaties niet te laten testen, als je geen klachten hebt. In al deze situaties geldt: vermijd 
contact met kwetsbare mensen gedurende 10 dagen, doe een zelftest als je klachten krijgt of 
laat je testen. Voor arbeidsmigranten en grenswerkers geldt: controleer regelmatig de 
reisregels voor gezondheidsverklaringen, de check-app, vaccinaties, testverplichtingen. EU-
burgers die Nederland inreizen doen een zelftest als zij van een land buiten de Europese Unie 
komen. Er gelden voor hen geen andere maatregelen meer.  
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Uitzondering is de werknemer in een vitaal proces1 of in een essentieel bedrijfsproces. De werkgever 
kan aangeven of dit voor jou geldt. Voor deze werknemer geldt dan:  

• Werknemers mogen doorwerken als zij contact hebben gehad met een positief geteste 
huisgenoot of een ander nauw contact, ook als zij niet of onvoldoende gevaccineerd zijn. 
Wel geldt voor deze werknemers: 

o Blijf thuis of ga naar huis bij klachten, doe een zelftest. 
o Blijf thuis na een positieve test. 
o Doe dagelijks een zelftest voordat je naar het werk gaat. 
o Plan op dag 5 na je risicovolle contact een test bij de GGD. 
o Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand en draag een medisch 

wegwerpmondmasker. 
o Reis zoveel mogelijk alleen naar je werk. 

 
 
Als je naar het werk kunt, gelden de volgende regels: 

• Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand, dit is de veilige afstand om besmettingen en 
verzuim te voorkomen. 

• 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. 

• Je hoeft geen mondkapje meer te dragen in het OV of in de bedrijfsbus. Als je voor een 
zakenreis met het vliegtuig moet reizen, draag dan een wegwerkmondkapje op het vliegveld 
en in het vliegtuig. 

• Heb je een kwetsbare gezondheid, dan kan je ervoor kiezen om een FFP2-mondmasker te 
dragen op het werk. Ook kan je anderen op het werk vragen om een wegwerpmondkapje te 
dragen bij werkzaamheden binnen de 1,5 meter. 
 
 

Alles bij elkaar betekent dit dat je nog steeds de hele dag door dingen moet doen die je niet gewend 
bent.  

 
Zorg goed voor jezelf en je persoonlijke hygiëne, neem voldoen rust en slaap; dit houdt je 
immuunsysteem sterk! Iedereen reageert anders in deze periode. Houd rekening met elkaar. 
 

Opstaan/thuis 
• Overleg met je werkgever of gedeeltelijk thuiswerken mogelijk is. 

• Als je opstaat is de eerste vraag: hoe voel je je?  

• Heb je verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, 

benauwdheid, verhoging, koorts. Of heb je plotseling verlies van reuk of smaak? Doe een 

zelftest. Is die negatief, mag je aan het werk maar wees extra voorzichtig: reis niet samen 

met anderen, wees extra alert op het houden van 1,5 meter afstand tot anderen en vermijd 

contact met kwetsbare mensen. Overleg hiervoor met je werkgever. Doe de volgende dag 

opnieuw een zelftest. Nemen je klachten toe, laat je dan testen bij de GGD.   

• Plan bij een positieve zelftest een test bij de GGD ter bevestiging. Blijf thuis de uitslag 

afwachten. 

 
1 Vitale processen: zie informatie van de Rijksoverheid: https://www.nctv.nl/onderwerpen/vitale-infrastructuur/overzicht-vitale-processen  

https://www.nctv.nl/onderwerpen/vitale-infrastructuur/overzicht-vitale-processen
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• Ben je kwetsbaar, heb je contact met kwetsbare mensen, verergeren je klachten of wil je 
extra zekerheid? Plan dan een test bij de GGD! Zoek je Burgerservicenummer op en bel 0800-
1202 of maak een digitale afspraak via coronatest.nl met je DiGiD. Je kunt gebruik maken van 
een coronatest die de werkgever betaalt.    

• Ga aan het werk bij een negatieve GGD-testuitslag (geen corona) en milde klachten. Overleg 
zo nodig met de bedrijfsarts. 

• Ben je positief getest? Dan heb je een corona-infectie (COVID-19). Meld je ziek bij je 
werkgever en ga de deur niet uit: 
o Je blijft minimaal 5 dagen na het begin van de klachten in isolatie. 
o Je mag na 5 dagen het werk hervatten, mits je 24 uur klachtenvrij bent. 
o Ben je langer of ernstiger ziek, blijf dan 10 dagen in isolatie. 
o Volg de instructies van de GGD of bedrijfsarts. 
o Overleg zo nodig je werkhervatting met de bedrijfsarts. 

• Is je huisgenoot of nauw contact positief getest?  
o Blijf 10 dagen in quarantaine, gerekend vanaf het laatste risicovolle contact. 
o De quarantaine geldt ook bij een melding vanuit de CoronaMelder-app. 
o Op de 5e dag van de quarantaine kun je een coronatest aanvragen. Is de uitslag negatief 

(niet besmet), dan mag je uit quarantaine. 
Je hoeft niet in quarantaine als je meer dan 1 week geleden de boosterprik hebt gekregen. Je 

hoeft ook niet in quarantaine als je in 2022 een Corona-infectie (positieve testuitslag) hebt 

gehad. Jongeren tot en met 17 jaar oud hoeven niet in quarantaine. Je hoeft je in deze situaties 

niet te laten testen, als je geen klachten hebt. In al deze situaties geldt: vermijd contact met 

kwetsbare mensen gedurende 10 dagen, doe een zelftest als je klachten krijgt of laat je testen.  

 

• Hoor jij of een huisgenoot tot een kwetsbare groep, overleg dan met de bedrijfsarts of je je 
werkzaamheden moet aanpassen. Als je zzp-er bent, kun je gebruik maken van de 
bedrijfsartsen van www.helpdeskcorona-bt.nl. 

• Neem handcrème mee voor na het handenwassen als het niet beschikbaar is op de 
werkplek! Dit voorkomt huidproblemen. 

• Neem papieren zakdoekjes mee. Deze gebruik je als je bijvoorbeeld je neus moet snuiten. 
Gooi ze na gebruik direct weg en was vervolgens je handen. 

• Neem een goed ontvettend reinigingsmiddel mee, bijvoorbeeld wegwerp 
schoonmaakdoekjes (zonder ethanol en bij voorkeur zonder isopropylalcohol). 

 

Reizen 
Samen in één bus of auto reizen is mogelijk onder de volgende voorwaarden: 

• Reis niet samen met iemand in de auto als je in de afgelopen 10 dagen een risicovol contact 
gehad hebt 

• Draag wegwerkmondmaskers als iemand van de inzittenden dit graag wil, bijvoorbeeld 
vanwege een zwakke gezondheid of mantelzorg. 

 
Aanvullende tips om het samen reizen veilig in te vullen: 

• Zorg voor voldoende ventilatie maar voorkom sterke luchtstromingen. 
• Zorg voor optimale hygiëne door de bedieningsmiddelen extra te reinigen (stuur, 

versnellingspook, deurklink, touchscreen, etc.) met een goed ontvettend reinigingsmiddel 
(bijvoorbeeld schoonmaakdoekjes). 

• Check of je voldoende PBM en schoonmaakmiddelen hebt voor het werk tijdens de hele dag! 

https://coronatest.nl/
https://volandisnl.sharepoint.com/sites/algemeengrp/Gedeelde%20%20documenten/00%20Corona/Dagindeling%20van%20de%20vakman/www.helpdeskcorona-bt.nl
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Aankomst op de bouwplaats of werkplek 
• Heb je samen gereisd, gooi dan je gebruikte mondkapje in een prullenbak of bewaar deze 

apart van nog schone mondkapjes en gooi ze thuis weg. Was nu allereerst je handen. 

• Groet bij voorkeur op afstand, schud geen handen. 

• Vraag na wie op de werkplek de coronaverantwoordelijke is. Je werkgever moet hiervoor één 
persoon hebben aangewezen. 

• Check de regels en instructies die je werkgever heeft opgehangen: zijn er dingen veranderd? 

• Bepaal met elkaar hoeveel mensen er maximaal in ruimtes zoals de keet mogen komen. Pas 
het aantal stoelen hierop aan. Hiermee maak je het makkelijker om wanneer nodig in deze 
ruimtes 1,5 meter afstand te houden.  

• Vraag of niemand verkoudheidsklachten heeft. Als er collega’s met klachten zijn, moeten zij 
mogelijk in quarantaine. 

• Werk je bij een particulier in huis waar iemand last heeft van verkoudheidsklachten of bij een 
klant die tot de groep ‘kwetsbare personen’ wordt gerekend, dan wordt het werk alleen 
uitgevoerd in geval van storing of calamiteit. Hiervoor zijn extra maatregelen vereist, zie 
hiervoor de Dagindeling vakman – werken bij particulieren, achter de deur. 

• Vraag of de keet en de wc’s zijn schoongemaakt, met name de deurklinken. Door dit te 
vragen houd je elkaar scherp. 

• Zet pas koffie als je je handen hebt gewassen. 

• Koffiedrinken of roken? Houd wanneer nodig 1,5 meter afstand, ook in de keet en bij slecht 
weer.  

• Vraag na of de regels zijn veranderd op de werkplek. 

• Op steigers en ander nauwe werkplekken is afstand bewaren niet mogelijk; bespreek deze 
plekken van tevoren en maak afspraken hierover, bijvoorbeeld over de werkvolgorde, en 
over het ‘langs elkaar lopen’. 

 

Werkplek in een luchthavengebouw waar mondkapjes verplicht zijn, of wanneer 
anderen dit van je vragen. 

• Draag een mondkapje in luchthavens of als mensen waarmee je werkt dit van je vragen.  

• Zet in aanvulling hierop de werkplek af zodat tenminste 1,5 meter afstand is ten opzichte van 
het publiek. 

• Draag nooit een mondkapje als dat onveilig is, bijvoorbeeld bij open vuur of draaiende delen. 
Draag ook nooit een mondkapje in plaats van professionele adembescherming als het werk 
daarom vraagt.  
 

Werkplek in een locatie waar een coronatoegangscheck is 
• In principe geldt dit niet voor jou als werknemer. Zorg er wel voor dat je altijd 1.5m afstand 

kan houden ten opzichte van eventueel aanwezig publiek. Overleg zo nodig met de 
opdrachtgever. 

 

Starten met werken 
• Maak afspraken over de werkvolgorde zodat de 1,5 meter afstand waar nodig bewaard kan 

worden. 
 

  

https://www.helpdeskcorona-bt.nl/downloads/checklists/
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Tijdens het werk 
• Werk in vaste teams en deel gereedschappen, telefoons, PBM, et cetera niet met elkaar. 

• Stof zorgt voor niezen en hoesten, voorkom dit. Als de gebruikelijke maatregelen zoals 
bronafzuiging niet afdoende zijn, stel het werk dan uit. 

• Moet je toch niezen, doe dit dan in je elleboog. Ook hoesten doe je in je elleboog.  

• Moet je je neus snuiten, dan doe je dit in een papieren zakdoekje. Gooi deze daarna direct 
weg en was direct je handen. 

• Moet je vaker niezen, hoesten of je neus snuiten? Dan heb je waarschijnlijk 
verkoudheidsklachten en ga je naar huis en doe je een coronatest. 

• Spreek elkaar continu aan en corrigeer elkaar waar nodig op het 1,5 meter afstand houden 
en ander onveilig gedrag. 

 
Bij samenwerken tillen, laden en lossen, et cetera is niet altijd afstand te houden. Als dit toch nodig 

is, bijvoorbeeld omdat je met een kwetsbare collega werkt, houd dan de volgende werkwijze aan: 

Ga eerst na of het anders opgelost kan worden, denk daarbij creatief. Ga in ieder geval na: 

• Is de klus noodzakelijk of kan deze uitgesteld worden? 

• Is de klus op een andere manier uit te voeren? Denk bijvoorbeeld aan: 
o Til en verplaats mechanisch in plaats van samen. 
o Overleg in groepjes van maximaal drie personen. 
o Gebruik hulpmiddelen om iets op zijn plek houden. 

 
Kun je werken op korte afstand niet vermijden? Houd je dan aan de volgende regels: 

• Maak afspraken over veilig werken. Betrek daarbij de coronaverantwoordelijke. Gebruik de 
TRA-methodiek als je daar gewoonlijk ook mee werkt. De uitkomst van de taak-risicoanalyse 
(TRA) kan bijvoorbeeld zijn dat het dragen van een mondkapje bij het werk onvermijdelijk is. 
Dit kan echter alleen in aanvulling op onderstaande opties gebruikt worden. 

• Onderzoek of afschermen mogelijk is. 

• Raak voor zover mogelijk niet dezelfde oppervlakken aan. Blijf ieder aan een kant als dat 
mogelijk is. 

• Volg de hygiëneregels: 
o Raak je gezicht niet aan. 
o Nies en hoest in je elleboog. 
o Neem eigen papieren zakdoekjes mee en gooi deze na een keer gebruiken weg in 

een afgesloten prullenbak of zak. Was daarna je handen. 

• Heb je twijfel of je het moet doen; stop dan met je werk en overleg! 

• Blijven er vragen bel je arbodienst of de Helpdesk Corona Bouw & Techniek: 085 - 080 1544 
(bereikbaar tussen 8:00 en 17:00 uur). 

 

Schaften 
• Leg je gebruikte PBM niet in de bouwkeet. 

• Handen wassen en insmeren. 

• Check of iedereen nog gezond is. 

• Schaft het liefst in de buitenlucht of ventileer de bouwkeet.  

• Zorg ervoor dat er ook in de keet ruimte is om 1,5m afstand te houden voor collega’s die dat 
willen/moeten. 

• Vervang indien nodig handschoenen of vul deze aan.  
 

https://www.helpdeskcorona-bt.nl/downloads/checklists/
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Andere contactmomenten 
• Laat geen onnodig bezoek toe op de bouwplaats. Werk voor overleg met leveranciers, 

opdrachtgevers en onderaannemers wanneer mogelijk met videobellen. 

• Bevoorrading: maak waar nodig duidelijke afspraken over afstand. Laat waar mogelijk 
leveranties buiten de bouwplaats plaatsvinden. 

• Werkoverleg tussentijds: houd ook bij het bekijken van bouwtekeningen et cetera waar 
nodig rekening met de onderlinge afstand. 

BHV 
• 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 e.d. Gebruik hiervoor water en een goed 
ontvettend reinigingsmiddel (eventueel wegwerp schoonmaakdoekjes). 

• Gooi gebruikte PBM weg op de juiste plek en vul deze weer aan. 

• Trek iedere dag schone kleding aan. 

• Maak in de auto de bedieningsmiddelen schoon (stuur, versnellingspook, deurklink, 
touchscreen, etc.) met een goed ontvettend reinigingsmiddel (eventueel wegwerp 
schoonmaakdoekjes). 

• Smeer je handen goed in na het handenwassen.  

• Neem ook bij het naar huis reizen de regels voor het reizen in acht (zie hierboven). 

• Smeer voor het slapen gaan nogmaals je handen in met een vette crème. 

 
Bij thuiskomst goed voor jezelf en je hygiëne zorgen, vermijd ongezonde voeding, roken en 
overmatig alcoholgebruik en zorg voor voldoende slaap; dit houdt je immuunsysteem sterk! 
 


