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1 VERPLAATSINGEN/TRANSPORT  
 Collectieve verplaatsing naar de werf of naar een arbeidsplaats kan, op voorwaarde dat de 

social distancing gerespecteerd wordt. Een voertuig met enkel een voorbank kan daarom 
bijvoorbeeld niet. Men kan zich wel collectief verplaatsen met 4 personen in een werfbus 
voorzien voor 12 personen. Om ideale spreiding te garanderen kan men eventueel extra 
camionettes huren. . Is dat niet mogelijk, voorzie dan afscheidingen in de voertuigen en gebruik 
eventueel bijkomend mondmaskers.  

 Zorg dat ventilatie- en verluchtingssystemen in vervoersmiddelen goed functioneren en 
onderhouden zijn. Geef bijzondere aandacht aan de hygiëne binnenin voertuigen die door 
verschillende personen worden gebruikt.  

 Familieleden of buitenlandse werknemers die onder hetzelfde dak wonen, kunnen zich 
gemeenschappelijk verplaatsen mits schriftelijk bewijs van hun domiciliëring. Op de werf moet 
de social distancing wel gerespecteerd worden.  

 

2 SOCIAL DISTANCE  
 Het respecteren van de social distancing blijft verplicht.  
 Indien het wegens de aard van de activiteit niet kan vermeden worden dat werknemers korter 

bij elkaar moeten komen (vb. voor het plaatsen van een boordsteen of het verplaatsen van een 
zware last) moeten de gepaste ’Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s) gebruikt worden: 
mondmasker en handschoenen.  

 

3 DELEN VAN (WERF-)VOERTUIGEN  
 De vaak aangeraakte onderdelen van het voertuig (stuur, versnellingspook, instrumenten, 

deurklinken,... ) moeten bij elke wissel van bestuurder en minstens dagelijks gereinigd en 
gedesinfecteerd worden.  
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4 CONTACT MET EXTERNEN  
 Probeer contact met externen zoveel mogelijk te vermijden. Organiseer werfvergaderingen 

online.  
 Laat enkel externen toe op de werf wanneer het onontbeerlijk is voor het verdere verloop van 

de werf. Beperk daarbij het aantal externen in aantal en hun aanwezigheid in tijd.  
 Wissel geen voorwerpen of documenten uit maar regel alles digitaal.  

5 LEVERING OP WERF  
 Organiseer leveringen op de werf volgens afspraak. Laat hierbij slechts één leverancier 

tegelijkertijd toe op de werf.  
 Sluit indien mogelijk de werf af zodat leveranciers de werf niet op eigen initiatief kunnen 

betreden.  
 Markeer een los- en laadzone, zo ver mogelijk van de rest van de werfactiviteiten.  
 Werk met digitale bestelbonnen.  
 Indien papieren documenten niet vermeden kunnen worden, laat de leverancier deze dan in 

een brievenbus deponeren en raak ze niet aan.  
 

6 WERKEN IN BEWOONDE PANDEN  
 Werk altijd alleen in een ruimte.  
 Vraag de bewoners om zich in een andere ruimte te bewegen.  
 Overloop deze maatregelen bij het maken van de afspraak voor de uitvoering van de werken.  

 

7 HANDYGIENE  
 Voorzie ook op de werf voldoende zeepdispensers, papieren handdoeken en gesloten 

vuilnisbakken.  
 Is er geen stromend water in de nabijheid, voorzie dan alcoholgel (bij voorkeur een individuele 

verpakking per werknemer) of een bidon met water en zeep. 
 


