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1. Respecteer de regels van de overheid 

2. Stel duidelijke richtlijnen op en communiceer ze vooraf 
aan alle werknemers die vrijwillig willen terugkeren.

3. Afficheer bij de ingang duidelijke instructies over afstand 
bewaren en hygiëne. 

4. Stuur werknemers onmiddellijk naar huis bij het minste 
teken van ziekte. 

5. Zorg ervoor dat werkplekken minstens 1,5 meter van 
elkaar verwijderd zijn. 

6. Hang aan alle wastafels instructies uit hoe de handen 
correct gewassen moeten worden. 

7. Zorg voor propere en hygiënische werkplekken.

8. Ontsmet en reinig voertuigen bij wissel van chauffeur.  

9. Laat enkel essentiële vergaderingen fysiek doorgaan en 
beperk ze in de tijd. 

Algemene regel vanuit de overheid
Telewerk is verplicht in alle ondernemingen die niet behoren 
tot de essentiële diensten, ongeacht hun grootte en voor 
alle medewerkers waarvoor dit mogelijk is. Wanneer 
telewerk niet mogelijk is, moeten de hieronder beschreven 
preventiemaatregelen  worden genomen. Win bij twijfel advies 
in bij Mensura. 

Duidelijke richtlijnen 
Communiceer aan alle werknemers dat enkel wie in goede 
gezondheid verkeert, kan komen werken. Ook een milde 
hoest is voldoende om een werknemer terug naar huis te 
sturen. Neem in deze communicatie duidelijke richtlijnen op 
over hygiëne en afstand bewaren. 

Afstand bewaren betekent:

• Vermijd fysiek contact (geen handen of zoenen geven)

• Bewaar minimale 1,5 meter afstand van elkaar. 

Hygiëne 

• Wijs op het belang van grondig en regelmatige handen 
wassen en een strikte hygiëne bij niezen of hoesten. 

Onthaal 
Hang aan de ingang van uw onderneming duidelijk leesbare 
instructies over afstand bewaren en hygiëne. Gebruik hiervoor 
de Mensura-posters handhygiëne, hoesten en niezen en 
Corona. 

Tekenen van ziekte 
Zelfs bij een milde hoest of beperkte verhoogde 
lichaamstemperatuur (vanaf 37,3 °C) stuurt u de werknemer 
in kwestie onmiddellijk naar huis. Let wel: als werkgever mag 
u zelf de temperatuur niet meten.

Werkplekken 
Zorg ervoor dat uw werknemers op hun werkplek minstens 
1,5 meter van elkaar verwijderd zijn in alle richtingen. 

Om besmetting via materiaal en oppervlakken te voorkomen, 
moeten deze regelmatig ontsmet en gereinigd worden. Geef 
hierbij prioritair aandacht aan klinken, knoppen en gedeeld 
materiaal zoals telefoons, toetsenborden, werkmateriaal. 

Wanneer een werknemer toch ziek komt werken, moet zijn 
werkplek grondig ontsmet worden. 

Preventiemaatregelen  
terugkeer werknemers 

Coronavirus
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Voertuigen
Voertuigen die door meerdere chauffeurs bediend worden, 
moeten voor elke wissel gereinigd en ontsmet worden. 

Instructies handen wassen 
Hang aan elke wastafel in uw onderneming duidelijk leesbare 
instructies over handhygiëne. Gebruik hiervoor de Mensura-
posters handhygiëne. Voorzie zeker voldoende zeep, 
handalcoholgel en papieren handdoeken. 

Vergaderingen
Annuleer alle niet-essentiële vergaderingen. De essentiële 
vergaderingen die toch moeten doorgaan, beperkt u best 
in tijd en in aantal deelnemers. Respecteer tijdens deze 
vergaderingen de minimum-afstand van 1,5 meter. Verlucht 
en reinig de ruimte goed na elke essentiële vergadering. 

Ventilatie en luchtkwaliteit
Het coronavirus verspreidt zich vooral via de lucht. Om 
besmettingen te voorkomen, is het dus essentieel om 
te zorgen voor een goede luchtkwaliteit door voldoende 
ventilatie! U heeft een goede luchtkwaliteit als de CO2 in de 
lucht beneden 800 ppm is.


