Algemene regels:
 houd minimaal 1,5 meter afstand van andere mensen;
 geef andere mensen geen hand;
 was regelmatig je handen;
 blijf thuis bij milde verkoudheidsklachten zoals snotteren, hoesten, keelpijn of koorts;
 blijf thuis als je huisgenoten hebt met koorts, die positief getest zijn of die wachten op een
testuitslag;
 als je niest of hoest, doe dat dan in je elleboogholte;
 als je je neus snuit, gebruik dan papieren zakdoekjes en gooi deze direct weg.
 kom zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar de bouwplaats, als je met de auto komt alleen
gezinsleden in 1 auto.
Algemene regels op bouwplaats:
 Bouwplaats is tot nader order gesloten voor bezoekers.
 Stel een corona verantwoordelijke aan op de bouwplaats.
 Houd een aanwezigheidsregistratie bij.
 Zie streng toe op het naleven van de hygiëneregels van het RIVM en spreek elkaar aan op het
(on)bewust niet naleven van de regels.
 Houd 1,5 meter afstand op de bouwplaats; Pas daarop het werk aan en richt de werkruimte
hierop in.
 In de binnenruimte is dragen van een mondkapje verplicht bij verplaatsingen door de ruimte
en mag het af op de plaats waar je zit, staat of werkt.
 Werk zoveel mogelijk samen in vaste tweetallen op 1,5 meter afstand.
 Indien werken binnen 1,5 meter onvermijdbaar is, gebruik mondkapje of gelaatscherm of
plaats een afscherming.
 Hygiëneregels voor de bouwplaats moeten worden nageleefd: - extra schoonmaken van
toiletten; - deurklinken goed schoonhouden; - materiaal voor gedeeld gebruik reinigen, voor
het desinfecteren van materialen en producten is schoonmaakalcohol van 70 % (IPA) geschikt.
 Zorg voor een goede ventilatie in de tent en de loods.
 Bij samenwerken is het niet altijd mogelijk afstand te houden.
o Ga eerst na of het anders opgelost kan worden, denk daarbij creatief:
 Is de klus op een andere manier uit te voeren?
 til en verplaats mechanisch in plaats van samen.
 gebruik hulpmiddelen om iets op zijn plek houden.
o Kun je werken op korte afstand niet vermijden, houd je dan aan de volgende regels:
 Maak afspraken over veilig werken. Betrek daarbij de coronaverantwoordelijke.
 Onderzoek of afschermen mogelijk is.
 Raak voor zover mogelijk niet dezelfde oppervlakken aan. Blijf ieder aan een
kant als dat mogelijk is.
 Koffiepauze en het drankje achteraf zoveel mogelijk in de open lucht. Zorg dat ook tijdens de
pauzes en de nazit de 1,5 meter afstand gerespecteerd wordt.
Maximaal aanwezige op de bouwplaats:
Probeer het aantal buurtgenoten dat komt werken te spreiden over de dag en de week. De
gemeente heeft goedgekeurd dat er vanaf 15 juni maximaal 50 personen op de bouwplaats aanwezig
mogen zijn. Afhankelijk van de verdere versoepelingen in de regels kan het maximaal aantal
personen de komende tijd worden verhoogd. Zodra daar sprake van is zullen de buurtschappen
daarvan op de hoogte worden gesteld.
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