
 

                      Handreiking ‘Doorwerken in de 1,5-metersamenleving’ 
 

 

Concreet toe te passen maatregelen op het gebied van: 
   

Preventie / hygiëne / afstandhouden 
• Uitgangspunt is 1,5 meter afstand en geen handen schudden. 

 

• Algemene hygiënemaatregelen zoals door het RIVM zijn geadviseerd ter voorkoming 
van verspreiding van het virus, waaronder:  
o Minstens 6x per dag handen wassen volgens de instructieposter; in ieder geval 

voor en na eten, na toiletbezoek, na reizen met het openbaar vervoer en na 
schoonmaken. 

o Hoest en nies in de elleboog en gebruik papieren zakdoekjes voor eenmalig 
gebruik. 
  

• Zorg voor voldoende materialen, middelen en mensen voor het toepassen van 
hygiënemaatregelen. 
 

• Benoem ruimtes zoals fabriekshallen, werkplaatsen, magazijnen, laboratoria, 
kantoren, pantry’s, vergaderruimten, toiletten, was- en kleedruimten, kantines, 
rookruimtes, looproutes, liften en trappenhuizen.  
 
→  Organiseer afstandsmaatregelen (> 1,5 meter) in de benoemde ruimtes, zoals:  

÷ Per ruimte een maximaal aantal mensen aanwezig (fysiek afdwingen) 
÷ Per ruimte een beperkt aantal zit- en/of sta plaatsen mogelijk te maken 

(verwijder stoelen en tafels). 
÷ Afzettingen en zonering om besmetting te voorkomen. 

 
→  Organiseer hygiëne-maatregelen in de geïdentificeerde ruimtes, zoals: 

÷ Werkinstructies (WIK) voor (extra) schoonmaken / desinfecteren van ruimtes.  
÷ Benoem in de WIK’s de gevaren en maatregelen van schoonmaak- / 

desinfectiemiddelen met  gevaarlijke stoffen zoals chloor of alcohol. 
÷ Werkinstructies voor (extra) schoonmaken / desinfecteren van 

(gemeenschappelijke) gebruiksvoorwerpen zoals toetsenborden, 
bedieningspanelen, portofoons, telefoons, gereedschap, liftknoppen, 
trapleuningen, tourniquets, deurklinken, etc. Denk ook aan koffieautomaten 
en kranen! 

÷ Deel gereedschap en telefoon zo min mogelijk met anderen. 
÷ Regelmatig schoonmaken en desinfecteren met daarvoor geschikte middelen 

en zorg dat deze ter plekke beschikbaar zijn. Voorwerpen desinfecteren zo 
mogelijk met 70% isopropylalcohol-doekjes. 

÷ Plan extra pauzes/tijd in voor (extra) schoonmaken en desinfecteren van 
(gemeenschappelijke) gebruiksvoorwerpen en ruimtes. 

 
              →  Zie voorbeelden in onder meer VEILIG AAN HET WERK; van de Belgische overheid              
                    en sociale partners.  

https://www.nvz.nl/download_file/609/
https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/news/Generiekegids.pdf

