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Iedere werkgever heeft een wettelijke zorgplicht om te zorgen voor
een veilige en gezonde werkomgeving en werknemers te
informeren over protocollen en richtlijnen die ze in acht moeten
nemen. Een corona-protocol is een efficiënte manier om aan deze
wettelijke zorgplicht en informatieverplichting te voldoen.
Onderwerpen die aan bod kunnen komen in het corona-protocol
zijn:
De 1,5 meter-werkplekken
Om de 1,5 meter te waarborgen in een kantoor- of bedrijfsruimte
kun je denken aan de volgende richtlijnen:
 Het verminderen van de werkplekcapaciteit.
 Een nieuwe indeling van de werkplekken en/of gebruik van
plexiglas of scheidingswanden als collega’s een (kleine) kamer
delen.
 De lunchruimte en/of vergaderruimte herinrichten met een
gebruiksinstructie (maximum aantal personen, niet tegelijk
betreden/verlaten, looprichtingen markeren, e.d.).
 Gebruiksinstructie voor een eventuele lift.
 Een 1,5 meter grens markeren bij plekken waar personeel
regelmatig samenkomt, zoals het koffieapparaat, de printer of
lunchruimte, daarbij de mogelijkheid overwegen met tijdsloten te
werken.
 Looproute binnen het pand duiden en indien nodig markeren.
 In shifts deels op kantoor/de vestiging en deels thuis werken,
indien thuiswerken mogelijk is.
 Werknemers zoveel mogelijk op dezelfde plek laten werken met
eigen gereedschappen en materialen.
 Desinfecteren van vaststaand of schaars materiaal voor iedere
nieuwe gebruiker.
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Aangescherpt hygiënebeleid
 Wijs werknemers - met regelmaat - op de (verscherpte)
hygiënemaatregelen.
 Zorg voor voldoende informatie over hygiëne, en voor
voldoende middelen om werknemers een goede uitvoering
hieraan te kunnen laten geven, denk aan: desinfecterende
doekjes, handschoentjes, dispensers met desinfecterende gel
op diverse plaatsen in het pand.
 Het aantal schoonmaakbeurten eventueel uitbreiden.
 Het op regelmatige basis schoonmaken van deurklinken e.d.
 Een goede ventilatie van de werkplek c.q. goed werkende
lucht(re)circulatiesystemen/airco’s.
 Iedereen vragen de toilet-deksel dicht te doen vóór het
doortrekken om te voorkomen dat virusdeeltjes eventueel in de
lucht gaan zweven.
 Een coördinator, coronaverantwoordelijke, aanwijzen die toeziet
op de naleving van de hygiënevoorschriften en de aanvulling
van de middelen daartoe.
Zorg dat het corona-protocol door alle werknemers makkelijk
beschikbaar en toegankelijk is, dat het wordt doorgenomen en
opgevolgd, zorg voor blijvende ondersteuning en controle op
naleving.

Een complete toolbox
met informatiematerialen
is te vinden op
onze website

