
MAATREGELEN TEGEN 
CORONA (ONDERNEMERS)

Veilig ondernemen in de carrosseriebranche

Zorg voor een 
‘coronaverantwoordelijke’
Hij/zij fungeert als aanspreekpunt, 

 organiseert maatregelen en faciliteert 
hulpmiddelen.

Zorg voor 1,5 meter afstand
Vermijd onderling contact en zorg dat 

iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar kan 
houden. Markeer ook de 1,5 meter 

afstand op de vloer.

1,5 M

Zorg voor hygiëneregels  
Hang deze regels op zichtbare plekken 

in het bedrijf, bijvoorbeeld bij de 
toegang, in het toilet en bij de receptie. 

HYGIËNE

Zorg voor maximale hygiëne
Denk aan zeep en desinfecterende middelen. 

Wijs aanwezigen op het belang van regelmatig 
handen wassen. En maak extra schoon; 

in ieder geval op plekken die door meer mensen 
worden aangeraakt (deuren, schakelaars, 

leuningen, knoppen, etc.).

Zorg dat u zoveel mogelijk 
op afspraak werkt

Zo kunnen klantcontacten gedoseerd 
worden en verspreid worden over de dag.  

08.00

12.00

14.00

Zorg dat u afspraken maakt 
over aantal personen

Spreek met klanten af hoe veel personen 
maximaal naar de afspraak komen 
 (afgestemd op de naleving van de 

1,5 meter afstand). 

AFSPRAKEN

Zorg voor een intake 
met de klant

Bespreek tijdens de intake vooraf 
de gezondheidsregels met de klant.

Zorg voor reiniging 
van voertuigen

Spreek af dat voertuigen voor en na herstel-
werkzaamheden worden gereinigd (minimaal 
met 70% isopropylalcoholdoekjes). Dat geldt 

tenminste voor de onderdelen die medewerkers 
of klanten hebben aangeraakt.

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

MAATREGELEN TEGEN 
CORONA (WERKNEMERS)

Veilig werken in de carrosseriebranche 

Zorg voor 
1,5 meter afstand

Vermijd onderling contact en blijf op 
1,5 meter afstand van collega’s, klanten, 

leveranciers en andere mensen die u 
tegenkomt op de werkvloer.

1,5 M

Zorg dat u geen 
handen schudt

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

Wat als 1,5 meter afstand 
niet mogelijk is?

Binnen 1,5 meter grens zijn 
beschermings middelen (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 
hand schoenen. Gooi de handschoenen 
na gebruik weg, reinig ze met water en 

zeep of ontsmet ze. Alle typen 
handschoenen zijn geschikt. 

Zorg dat u voorwerpen en 
oppervlakken schoonhoudt
Maak materiaal en oppervlakken die u 

aanraakt regelmatig schoon met desinfectie-
doekjes. Deel uw gereedschap, bedrijfs-
kleding en andere benodigdheden niet 

met anderen.

Zorg dat u 
uw handen wast

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 hoest, niest 
en kucht in uw ellenboog 

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

Zorg voor reiniging 
van voertuigen

Reinig uit voorzorg het voertuig voor en na 
de herstelwerkzaamheden. Doe dat 

tenminste voor de onderdelen die u of de 
klant heeft aangeraakt.

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.

23 april 2020
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MAATREGELEN TEGEN 
CORONA (KLANTEN)

Veilig uw voertuig laten herstellen

Zorg dat u van tevoren een 
afspraak maakt

Zo kunnen we klanten gedoseerd en 
verspreid over de dag laten komen.

Zorg dat u geen handen 
schudt

Houd 1,5 meter afstand in direct contact met 
onze medewerkers (en andere mensen die u 
bij ons tegenkomt). Schud dus geen handen.

Zorg dat u thuisblijft bij gezondheidsklachten
Dit geldt bij eigen klachten voor neusverkoudheid, 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.

Zorg dat u alleen komt
Zo zorgen we voor zo min mogelijk mensen 

in ons bedrijf en kunnen we de 1,5 meter 
afstand waarborgen. Alleen als het echt niet 

anders kan, mag u samen komen. 

Zorg voor 
1,5 meter afstand

Vermijd onderling contact en blijf op 1,5 
meter afstand van onze medewerkers en 
andere mensen die u bij ons tegenkomt.

1,5 M

Zorg voor reiniging 
van het voertuig

Reinig uit voorzorg het voertuig voor en na de 
herstelwerkzaamheden. Onze medewerkers 

doen dit vanzelfsprekend ook al voor u bij het 
brengen en afgeven van uw voertuig. 

Zorg dat u zaken digitaal 
of telefonisch afhandelt

Stuur een e-mail of bel ons als wij u zonder 
afspraak kunnen helpen. 

23 april 2020

Ga voor de laatste versie van het coronaprotocol voor de 
carrosseriebranche naar www.oocinfo.nl
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MAATREGELEN TEGEN 
CORONA (LEVERANCIERS)

Veilig leveren aan de carrosseriebranche

Zorg dat u eigen 
schrijfgerei gebruikt

Biedt ons geen pen aan om te 
tekenenvoor de levering. 

Wij tekenen met een eigen pen. 

Zorg dat u niet in de 
werkplaats komt 

Ook hiermee voorkomen we 
onderling contact en kunnen we de 

1,5 meter afstand waarborgen.

Zorg voor reiniging van 
digitale aftekenmiddelen 

Was uw handen voor en na gebruik 
van digitale aftekenmiddelen en reinig 

de aftekenmiddelen na gebruik met 
desinfectiedoekjes.

Zorg dat u de levering 
buiten plaatst

Zo vermijden we onderling contact 
en houden we 1,5 meter afstand 

van elkaar.

1,5 M

23 april 2020

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