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Iedereen kan en moet een bijdrage leveren in de strijd tegen het coronavirus. Enerzijds om de verdere 
verspreiding van het virus te vermijden en anderzijds om de kwetsbare personen te beschermen. De 
onderstaande maatregelen moeten dan ook strikt gerespecteerd worden op al de Belgische werven 
en vaste sites van Jan De Nul Group.

1 VERMIJD DIRECT CONTACT
 Vermijd om handen te geven. Begroet elkaar met een zwaai of met de elleboog.
 Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.
 Tracht steeds minstens 1,5 meter afstand te houden bij contact.
 Draag steeds een mondmasker op de werf/vaste site.

2 ALGEMENE HYGIËNE 
 Houd de werfketen (refter, kleedkamer, burelen) steeds proper en ontsmet de tafels na ieder 

gebruik.  
 Zorg dat gemeenschappelijke ruimtes extra goed opgeruimd, gereinigd en geventileerd 

worden.
 Reinig en desinfecteer specifieke voorwerpen die u vaak gebruikt (bv. Pc’s, pennen, telefoons, 

handgrepen en andere oppervlakken).
 Gebruik zo veel mogelijk je eigen gereedschap. Indien bepaalde arbeidsmiddelen toch door 

verschillende personen moeten gebruikt worden (bv. zaagtafels, boormachines, ...) dan is het 
aanbevolen om deze voor gebruik te desinfecteren aan de contactpunten.  

 Zorg voor voldoende zeep en papier in de werfketen.

3 WAS REGELMATIG JE HANDEN
Was frequent je handen met water en zeep:

- aan het begin en einde van je dienst 
- vóór (de bereiding van) een maaltijd
- na toiletgebruik
- na hoesten, niezen of snuiten
- bij zichtbaar bevuilde handen

Zie bijgevoegde instructie van Mensura over het wassen van handen: 
‘In 10 stappen naar een goede handhygiëne’
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4 GEBRUIK TELKENS EEN NIEUWE PAPIEREN 
ZAKDOEK EN GOOI HET WEG IN EEN 
AFSLUITBARE VUILNISBAK 

Wanneer je moet hoesten of niezen:
 Draai uw hoofd weg van anderen.
 Gebruik een tissue om uw neus en mond te bedekken. Gebruik 

altijd papieren zakdoekjes.
 Gooi uw tissue in een vuilbak.

Een zakdoek mag maar 1 keer gebruikt worden en moet na 
gebruik worden weggegooid in een gesloten vuilnisbak.

 Was uw handen na het weggooien van de tissue met zeep en water.

Als je geen zakdoek of wegwerp tissue hebt:
 Bedek uw mond/neus en hoest of nies in uw elleboogholte.

5 SPREIDEN IN PLAATS EN TIJD
 Meng ploegen zo weinig als mogelijk. Hou dezelfde ploegen bij elkaar.  
 Tracht de maaltijden van de arbeiders in zo klein mogelijke groepen te organiseren. Dit kan 

bijvoorbeeld door op verschillende tijdstippen te eten. Ook tijdens de pauzes moet er steeds 
1,5 meter afstand gehouden worden.

 Respecteer het circulatieplan dat toegepast wordt (bijv. éénrichtingsverkeer in trappenhallen 
of op trappentorens). 

6 GEBRUIK VAN MONDMASKERS
 Iedere werkgever heeft de verplichting om geschikte mondmaskers te voorzien voor zijn eigen 

werknemers.
 Was voor het opzetten van het masker je handen of desinfecteer ze met alcoholgel.
 Raak de voorkant van het masker niet meer aan eens het is aangebracht.
 Zie instructiekaart H-0030 “Gebruik van gezichts-mondmasker” voor de volledige instructies.

7 VERVOER NAAR EN VAN HET WERK
 Sociale afstand van ministens 1,5 meter tussen de inzittenden blijft ook tijdens het transport 

naar en van het werk prioriteit. Indien men dit kan respecteren, moeten de inzittenden geen 
mondmaskers dragen.

 Indien men de sociale afstand tijdens het vervoer naar het werk niet kan respecteren omwille 
van praktische redenen moet het aantal personen beperkt worden en/of moeten er 
afscheidingen geplaatst worden in het voertuig. In dit geval moeten alle inzittenden 
mondmaskers dragen tijdens het transport en moet in het voertuig ontsmettende handgel 
aanwezig zijn. 

 Men mag nooit de maximumcapaciteit van de voertuigen gebruiken gezien dit medisch niet 
verantwoord is.

 Zorg ervoor dat de verluchtings- of ventilatiesystemen van de wagen/bestelbus goed 
functioneren. Bij een eventuele wissel van chauffeur moeten de contactoppervlakten met 
desinfecterend product gereinigd worden. 
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8 SOCIALE VOORZIENINGEN
 Respecteer steeds het maximaal aantal toegelaten personen.
 Bij mooi weer is het toegestaan om buiten te eten met respect voor de sociale afstand (na 

het grondig wassen van de handen). 
 Er kan ook in shiften gegeten/omgekleed worden om zo de sociale afstand in de keten te 

kunnen respecteren.
 De keet moet na elke pauze door de gebruikers gereinigd worden. Dit moet ingevuld worden 

op het reinigingsregister. 

9 BLIJF THUIS ALS JE ZIEK BENT OF ALS JE ZIEK 
WORDT, GA NAAR HUIS 

De belangrijkste symptomen van COVID-19 zijn hoest, kortademigheid, 
koorts, spierpijn, vermoeidheid, verlies van geur- en smaakzin, verstopte 
neus, keelpijn en diarree. Heb je één van deze symptomen? Bel naar 
je huisarts.

Heb je een van deze symptomen?
 Blijf thuis.
 Bel je huisarts en vermeld je symptomen.
 Ga niet naar de wachtzaal of naar spoed. De huisarts bepaalt via telefonisch consult of je 

thuis kan uitzieken of naar het ziekenhuis moet.

10 HEB JE NOG VRAGEN?
- https://www.info-coronavirus.be/
- Het algemeen COVID-19 informatienummer van de overheid: 0800 14 689
- Jan De Nul NV: COVID19@jandenul.com
- De covid19-coach op de werf/site

https://www.info-coronavirus.be/
mailto:COVID19@jandenul.com
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