Afstand bewaren: instructies en markeringen
Als werkgever is het belangrijk dat u de werkplek zo inricht dat de ‘social distancing’ zo veel mogelijk gerespecteerd kan
worden.
Afstand houden tussen personen kan op verschillende manieren gerealiseerd worden:
•

Werknemers verplaatsen zich enkel naar plaatsen waar ze strikt noodzakelijk zijn

•

Zoek naar oplossingen zodat bezoekers niet fysiek naar uw organisatie hoeven te komen

•

Hang een instructie uit aan de ingang over het maximum aantal personen dat op een zelfde moment in één
ruimte mogen zijn

•

Voorzie een plexiglas om het contact tussen werknemers en derden te beperken (als mogelijk)

•

Plaats een afscherming tussen de werkposten die kort bij elkaar liggen

•

Maak grondmarkering met tape voor looprichtingen, staanplaatsen, enz.

•

Gebruik linten of fysieke afschermingen om zones, plaatsen, doorgangen af te bakenen

•

Maak gebruik van verbodstekens of andere pictogrammen

•

Op plaatsen waar werknemers moeten kruisen en de social distancing van 1,5 m niet geborgd kan worden,
gelden voorrangsregels. Werknemers die uit lokalen komen moeten voorrang verlenen aan werknemers die
in de gang lopen.

•

Bij trapgebruik: bekijk grondig welke mogelijkheden er zijn. Bij voldoende trappen, kan de richting
aangegeven worden voor naar bovengaande werknemers en andere trap voor neer beneden komende
werknemers. Hebt u slechts één trap, bepaal de voorrangregels (vb. neer komende werknemers hebben
voorrang op de naar bovengaande werknemers

•

Afficheer aan de rookruimte hoeveel personen aanwezig mogen zijn, neem eventueel de rookruimte buiten
gebruik en laat rokers in openlucht roken met inachtname van de social distancing. Wissel geen rookgerei
uit onder collega’s (sigaretten, aanstekers,…)

•

Bekijk de mogelijkheid om vergaderzalen te gebruiken als bureauruimte zodat de nodige afstand in
bureelruimtes wordt behouden.

Dit document werd opgemaakt op 22/04/2020 op basis van de maatregelen die op die datum van kracht waren.
Het bevat algemene sector overschrijdende maatregelen waarbij de toepasbaarheid moet bekeken worden in functie van de eigen bedrijfssituatie.
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