
Kom met maximaal twee  

personen per bus naar 

werk. 

Houd zoveel mogelijk 

afstand van elkaar. Reis niet 

tussen de bouwplaats en 

kantoor. 

Geen handen schudden 

met...

collega’s, opdrachtgevers, 

bewoners en leveranciers.  

Zorg dat je ook tijdens 

werkoverleg 1,5 meter 

afstand houd.

Twee-aan-twee werken

Werk op jouw project 

zoveel als mogelijk twee-

aan-twee en mijd 

onnodig contact.

Schaft verstandig

Houd geen pauze in een 

krappe bouwkeet. Doe de 

koffie en de lunch buiten. 

Verspreid lunchpauzes, en 

lunch met maximaal 2 

personen. Mijd ook 

tankstations onderweg.

Houd je aan de hygiëne maatregelen 

Was je handen regelmatig 20 seconden per zijde 

met zeep en droog ze af. 

Nies/hoest in je elleboog.

Smalle doorgang? Spreek een looproute af, of 

passeer elkaar indien nodig met de ruggen naar 

elkaar.

Deel en leen gereedschap en telefoon niet uit.

Houd de schaftgelegenheid en je auto schoon en 

zorg voor aanwezigheid van hygiëne middelen.

Heb je (milde) verkoudsheidsklachten?

Blijf thuis als jezelf een van de volgende klachten 

hebt; hoesten, keelpijn, neusverkouden of 

koorts (>38 graden).

Blijf thuis als jijzelf of iemand in je gezin verkoud-

heidsklachten met koorts (>38 graden) heeft.

Blijf thuis als jijzelf of iemand in je gezin een 

corona-infectie heeft.

Vermijd (sociale) contacten.

Ga pas weer aan het werk als jijzelf of je 

gezindslid minimaal 24 uur klachtenvrij is.

Voorkom groepsvorming

tijdens de werkzaamheden 

of bij aankomst 

op de bouw.

Ga je bij een bewoner naar binnen, 

voorkom dan dat je in dezelfde ruimte bent en 

draag handschoenen en een 

mondkapje.

Onze ATV steun aan jonge ouders t.b.v 

de opvang van kinderen die naar 

de basischool gaan (en jonger) wordt t/m 28 

april verlengd.

De volgende maatregelen blijven van kracht:

Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle!

Heb je vraagtekens bij een situatie schakel dan je uitvoerder in.

Houd je aan de onderstaande regels om veilig te werken 
tijdens het coronavirus. Spreek elkaar erop aan als de regels niet worden gevolgd. 

Zo blijven we samen gezond.

Richtlijnen bouwplaats t/m 28 april


