
 
 
PROTOCOL i.v.m. COVID-19       Update: d.d. 18-02-2021 
 
In essentie proberen wij ons werk zoveel als mogelijk te blijven uitvoeren. Het voordeel daarbij is dat ons werk 
zich grotendeels in de open lucht afspeelt, wat het iets makkelijker maakt dan in veel andere beroepen. 
Desondanks hebben wij, om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen, de volgende maatregelen en 
werkwijze geformuleerd. De volgende werkwijze zal gehandhaafd blijven, tenzij er ontwikkelingen zijn: 
 

1. Wij houden toolboxmeetings met de medewerkers, waarin de onderstaande afspraken en overige 
zaken m.b.t. het Coronavirus besproken worden.  
 

2. De medewerkers verzamelen niet meer in de kantine om het werk van die dag door te spreken. Zij 
rijden rechtstreeks vanuit huis naar de werkadressen. Dit om eventuele onderlinge besmetting te 
voorkomen.  

 
3. Er rijden niet meer dan 2 medewerkers met elkaar in een bedrijfsauto. Er wordt zoveel als mogelijk 

gewerkt in vaste koppels.  
 

4. Medewerkers die werkzaamheden gaan uitvoeren aan of met rioolsystemen waarbij het risico bestaat 
dat er in aanraking gekomen wordt met fecaliën en/of urine, dragen daarbij beschermende kleding 
zoals laarzen, een waterdicht overall, handschoenen, een gelaatsmasker met mondkapje of een 
mondfilter met veiligheidsbril. 

 
5. Wij schudden geen handen, hoesten/niezen in de mouw en gebruiken papieren zakdoekjes. Uiteraard 

wassen wij onze handen regelmatig met zeep.  
 

6. Onze bedrijfswagens worden van binnen extra schoongemaakt en regelmatig gecontroleerd op 
hygiëne in de cabine.  

 
7. Onze medewerkers eten zoveel als mogelijk apart en niet in kantines/ruimtes met meerdere mensen. 

Indien nodig kunnen daarvoor de schafttijden flexibel worden ingezet.  
 

8. Wij voorkomen dat wij met meer dan 3 mensen bij elkaar in één ruimte zitten. 
 

9. Wij houden een onderlinge afstand van 1,5 meter aan met andere mensen.   
 

10. Onze uitvoerders onderhouden zoveel als mogelijk contact met de opdrachtgevers via telefoon en 
computer. Afspraken op het werkterrein worden waar mogelijk beperkt en vinden ook met niet meer 
dan 3 personen totaal plaats.  

 
11. Zieke medewerkers of medewerkers met zieken thuis, komen niet naar het werk.  

 
12. Vooralsnog houden wij dit protocol aan in afwachting van eventuele nieuwe ontwikkelingen, op basis 

waarvan de werkafspraken aangepast zouden kunnen worden.  
 
 

Om de risico’s zo klein mogelijk te houden willen wij jullie erop attenderen om je eigen verantwoordelijkheid 
te nemen. Hierbij kun je denken aan, reis niet af naar een rood gebied of land. 
 


