Maatregelen voor sociale voorzieningen
•

•

Laat werknemers in werkkledij naar het werk komen zodat de kleedkamers minimaal worden gebruikt.
Indien de werkkledij geen risico voor de gezondheid van de werknemer en van de personen in zijn directe
thuisomgeving mag de werknemer na de dagtaak met zijn werkkledij naar huis gaan. Indien het een risico
vormt, moet er een aangepaste regeling m.b.t. gebruik van kleedkamers uitgewerkt worden. Afficheer de
aangepaste richtlijnen aan de ingang van de kleedkamer. Deze ruimte ook dagelijks ontsmetten en
reinigen. Bij het ophangen van kledij wordt geadviseerd dat andere werknemers niet aan de kledij komen
van collega’s. Indien de grootte van de kleedkamer ontoereikend is, bekijk de mogelijkheid tot een
bijkomende kleedkamer.
Bij gebruik van kleedkamers:
•
Handen wassen vóór en na gebruik van kleedkamer
•
Hou steeds voldoende afstand in de kleedkamer, ook bij in- en uitgaan van de ruimte.
•
Beperk het aantal personen gelijktijdig in de kleedkamer; indien nodig, voorzie een extra kleedruimte.
Voorzie eventueel aparte kleedhokjes.
•
Afficheer de gewijzigde instructies (max. personen, alternatieve ruimte, ….) aan de toegangsdeur
van de kleedkamer.
•
-Maak gebruik van stoelen i.p.v. kleedkamerzitbank en plaats deze stoelen op 1,5 meter van elkaar.
Indien bank aanwezig, markeer de plaatsen waar werknemers mogen zitten.
•
Voorzie een regelmatige reiniging van de kleedkamer; zeker tussen shiften en op einde van de
werkdag. Ook bijzondere aandacht voor het reinigen/ontsmetten van aanraakpunten: stoel(en),
kapstok, spiegel, …

•

Werkkledij dragen? Advies is om de kledij dagelijks te wassen, wat niet altijd haalbaar is. Bekijk met de
onderhoudsfirma of de frequentie wel verhoogd kan worden tot een haalbaar niveau van reiniging.

•

Douches? Het niet gebruiken van douches wordt afgeraden omdat het volgen van strikte
hygiënemaatregelen de besmetting voorkomt. De aantal aanwezige personen in de kleedruimte moet
gelimiteerd worden zodat de afstand van 1,5 meter geborgd kan worden.

•

Bekijk bij aanwezigheid van urinoirs of de sociale afstand bewaard kan worden bij gebruik. Indien niet,
beperk het aantal urinoirs door één of meer uit dienst te nemen of een aangepast gebruik (wisselend) te
afficheren.

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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