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1 WERKPOSTEN   
• Op werkposten waar gereedschap of installaties gedeeld worden door verschillende 

medewerkers, moet dit gereedschap grondig gereinigd en gedesinfecteerd worden, alvorens 

het gebruikt wordt door een andere medewerker.  

• Aan machines of op werkposten waar meer dan 1 operator staat, moet de social distance 

gerespecteerd worden.  

• De operatoren moeten zich aan alle basisregels inzake hygiëne houden.  

• PBM’s mogen NOOIT door verschillende werknemers gebruikt worden. Dit moet volledig 

verboden worden.  

• Neem aangepaste maatregelen indien er in ploegen gewerkt wordt; Op het einde van elke 

ploeg moeten de bedieningspanelen en andere onderdelen van de machine of werkpost die 

aangeraakt worden door de operatoren gedesinfecteerd worden.  

• Voorzie een alternatief voor moeilijk te ontsmetten oppervlakten, bijvoorbeeld door deze af te 

dekken met wegwerpfolie en deze na elke ploeg te vervangen.  

• Laat indien mogelijk het begin en einde van de verschillende ploegen niet samenvallen, zodat 

zij niet met elkaar in contact komen.  

 

2 ONTVANGEN GOEDEREN/CONTACT MET EXTERNEN  
• Laat leveringen gebeuren op afspraak.  

• Geef chauffeurs geen vrije toegang tot de balie. Laat hen zich aanmelden, bij voorkeur via hun 

eigen GSM.  

• Laat slechts 1 chauffeur per keer aan de balie binnen.  

• Desinfecteer alle toestellen die door chauffeurs aangeraakt worden (parlofoon voor 

aanmelden, deurklinken, balie,… ).  

• Voorzie medewerkers zo veel als mogelijk van een eigen toestel voor ontvangst/registratie. 

Indien toestellen toch gedeeld worden door meerdere personen, desinfecteer deze dan bij elke 

wissel. Denk hierbij aan toetsenbord, muis, scanner, printer,…  

• Voer controle van goederen zoveel mogelijk visueel uit en zonder contact. Indien contact toch 

noodzakelijk is, draag dan handschoenen. Bewaar de social distancing met de chauffeur.  
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3 MAGAZIJN  
  

• Laat slechts een beperkt aantal magazijniers toe in het magazijn zodat de social distancing 

gerespecteerd kan worden.  

• Stel éénrichtingsverkeer in zodat magazijniers niet kruisen in de gangen.  

• Stel hulpmiddelen ter beschikking zodat zwaardere lasten alleen kunnen gemanoeuvreerd 

worden.  

 


