MAATREGELEN TEGEN
CORONA (WERKNEMERS)
Veilig werken in de carrosseriebranche
1,5 M

Zorg voor
1,5 meter afstand

Zorg dat u voorwerpen en
oppervlakken schoonhoudt

Zorg dat u
uw handen wast

Vermijd onderling contact en blijf op
1,5 meter afstand van collega’s, klanten,
leveranciers en andere mensen die u
tegenkomt op de werkvloer.

Maak materiaal en oppervlakken die u
aanraakt regelmatig schoon met desinfectie
doekjes. Deel uw gereedschap, bedrijfs
kleding en andere benodigdheden niet
met anderen.

Doe dat in ieder geval voor- en nadat u eet,
voor en na de pauze en voor en na elk
toiletbezoek. Vaker mag natuurlijk ook.

Zorg dat u geen
handen schudt

Zorg voor reiniging
van voertuigen

Zorg dat u hoest, niest
en kucht in uw ellenboog

Houd u ook aan de 1,5 meter afstand
in direct contact met mensen op de
werkvloer. Schud dus geen handen.

Reinig uit voorzorg het voertuig voor en na
de herstelwerkzaamheden. Doe dat
tenminste voor de onderdelen die u of de
klant heeft aangeraakt.

Gebruik daarnaast papieren zakdoeken en
gooi deze na één keer gebruiken weg.

Wat als 1,5 meter afstand
niet mogelijk is?
Zorg dat u thuisblijft bij
gezondheidsklachten
Dit geldt bij eigen klachten voor neusverkoud
heid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest en/
of verhoging vanaf 38 °C. Heeft iemand in uw
huishouden 38 °C koorts of hoger en/of
benauwdheidsklachten? Blijf dan ook thuis.
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Binnen 1,5 meter grens zijn
beschermingsmiddelen (mond
neusmasker) verplicht, anders kunnen
werkzaamheden niet plaatsvinden. Een
mondneusmasker beperkt verspreiding
van druppeltjes met het virus.

Wat als u contact met
besmette oppervlakken
niet kunt vermijden?
Het is niet altijd mogelijk om contact met
mogelijk besmette oppervlakken uit de
weg te gaan. Draag in dat geval plastic
handschoenen. Gooi de handschoenen
na gebruik weg, reinig ze met water en
zeep of ontsmet ze. Alle typen
handschoenen zijn geschikt.

Ga voor de laatste versie van het coronaprotocol voor de
carrosseriebranche naar www.oocinfo.nl

