COVID-19 en gezondheid en veiligheid op het werk – bouw
en constructie
Volgens de modelwetten Gezondheid en veiligheid op het werk hebben werkgevers een zorgplicht ten
aanzien van de gezondheid en veiligheid van hun werknemers en anderen op de werkplaats. Als
werkgever moet je risico’s op het werk identificeren en waar mogelijk verwijderen en minimaliseren.
Overleg met je werknemers over gezondheids- en veiligheidsaspecten in verband met COVID-19.
Laat werknemers hun mening uitdrukken voor je beslissingen neemt.

Lichamelijk afstand houden
Doe het nodige om werknemers minstens 1,5 meter uit elkaar te houden, bijvoorbeeld:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

beperk lichamelijke interactie – communiceer via andere methoden zoals telefoon of radio
beperk het aantal werknemers op de werf
zet ploegen in de voormiddag en namiddag in
verlaag het aantal dagelijks uit te voeren taken
laat waar mogelijk thuis werken toe
creëer paden doorheen de werf om lichamelijke afstand te behouden
reduceer het aantal werknemers in een bepaald gebied op hetzelfde moment, waaronder
etenstijd en pauzes en plaats meubels in pauzeruimtes verder uit elkaar
organiseer waar mogelijk online vergaderingen; als dat niet kan, organiseer ze dan in open
ruimtes en houd werknemers minstens 1,5 meter uit elkaar
stel niet essentiële opleidingen uit
hang op verschillende plaatsen op het werk borden met informatie over lichamelijke afstand

Beheer eventuele gezondheids- en veiligheidsrisico’s (bv. impact op communicatie) als gevolg van
lichamelijke afstand.

Gezondheidscontroles en isolatie
Controleer je werknemers op symptomen van COVID-19, zoals koorts.
Geef alle werknemers de opdracht, of ze nu op de werkplaats zijn of niet, je te informeren als ze:
•
•
•

symptomen hebben
blootgesteld zijn aan iemand die COVID-19 kan hebben (zelfs als de persoon van wie men
denkt dat ze COVID-19 hebben nog niet getest is)
een andere werknemer zien met symptomen

Zorg ervoor dat werknemers met symptomen stoppen met werken.

Schoonmaken
Maak regelmatig de volgende zaken met reinigingsmiddel of ontsmettingsmiddel schoon:
•
•

vaak aangeraakte oppervlakken – apparatuur, liften, hijstoestellen, leuningen en deuren
persoonlijke voorwerpen zoals brillen en telefoontoestellen
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•
•

werkmateriaal zoals gereedschap
voorzieningen op de werf

Leer werknemers hun apparatuur onmiddellijk na gebruik schoon te maken.
Iedereen die schoonmaakt moet:
•
•

handschoenen dragen
handontsmettingsmiddel met alcohol gebruiken voor en na het dragen van handschoenen

Plaats gesloten vuilnisbakken voor afval en vuilnis zoals gebruikte zakdoeken.

Hygiëne
Werknemers moeten goede hygiënische praktijken hebben:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

hoesten en niezen afschermen met een elleboog of zakdoek
zakdoeken op de juiste manier wegwerpen
handen vaak minstens 20 seconden met zeep en water wassen en hen volledig drogen, ook
voor en na maaltijden en na een toiletbezoek
handontsmettingsmiddel op basis van alcohol gebruiken
hun lichaam, haar (waaronder gezichtshaar) en kleding elke dag grondig wassen
meer dan 1,5 meter afstand houden van anderen
thuis blijven als ze ziek zijn
proberen hun gezicht niet aan te raken
geen handen schudden of ander nauw lichamelijk contact hebben
niet spuwen
sigarettenpeuken in de vuilnisbak werpen

Je sanitaire voorzieningen moeten schoon zijn en zeep, water en toiletpapier hebben. Er moet ook
handontsmettingsmiddel op basis van alcohol beschikbaar zijn voor werknemers.

Leveringen en andere aannemers op de werkplaats
Als bezoeken aan de werkplaats noodzakelijk zijn:
•
•
•
•
•

geef dan duidelijke instructies met uw eisen terwijl ze op de werf zijn
minimaliseer het aantal betrokken werknemers
voorzie handontsmettingsmiddel op basis van alcohol voor gebruik na het hanteren van
leveringen
vraag bezoekende vrachtwagenchauffeurs om in hun voertuigen te blijven
gebruik en vraag anderen om elektronische administratie te gebruiken en zoek alternatieven
voor handtekeningen

Meer informatie
Ga voor meer informatie over gezondheid en veiligheid op het werk naar de website van Safe Work
Australia (Veilig Werken Australië).
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