Preventierichtlijnen op GDW Klantlocaties
< 1,5m >

Hou zoveel mogelijke de afstand van 1,5 m
ten opzichte van elkaar.
Draag Nitril handschoenen– raak je gezicht
niet aan met deze handschoenen.
Was je handen regelmatig met water en
zeep of met gel op basis van alcohol

Bij werken waarbij de veiligheidsafstand van 1,5 m niet
gerespecteerd kan worden:

1 persoon per voertuig

Gebruik alleen je eigen arbeidsmiddelen en
ontsmet ze na gebruik (ook GSM, tablet,
pen)

Gebruik voor werfcoördinatie bij voorkeur
digitale communicatiemiddelen

• Verplicht gebruik van mondmaskers
Deze maatregelen zijn niet nodig als je de afstand kan
respecteren

Respecteer de hygiënemaatregelen – ook
bij het middageten.

Last Minute Risk Assessment
Als hulpmiddel hebben we een een Last Minute
Risk Assessment formulier opgesteld

Voer deze Last Minute Risk Assessment uit
vooraleer je een werk gaat uitvoeren.

Correct plaatsen en verwijderen van
mondmasker
Verwijderen van masker

Plaatsen van masker
1

Was/ontsmet je handen

1

Raak het masker niet aan met je handen

2

Leg het masker in je hand met het
neusstuk naar jouw vingers.

2

Trek de onderste band over je hoofd en
hou de band vast

3

Plaats het masker en trek de bovenste
band op je achterhoofd.

3

Trek de bovenste band over je hoofd en
hou het masker vast met de banden

4

Trek de onderste band tot in je nek.

4

Werp het masker in een afvalzak

5

Vorm met je vingers het masker rond je
neus.

5

Was/ontsmet je handen

6

Druk met je duimen het masker tegen je
kin.

Correct uittrekken van
wegwerphandschoenen (8 stappen)
1

Neem de handschoen bij de pols
vast zonder daarbij de huid te
raken.

5

Wikkel af vanuit de binnenzijde.

2

Trek de handschoen
binnenstebuiten uit.

6

Maak van de handschoen een
zak voor beide handschoenen.

3

Vouw de handschoen tot een bol
en hou hem in de andere hand.

7

Werp de handschoenen in een
afvalzak.

4

Schuif de wijsvinger onder de
rand van de nog aanwezige
handschoen (binnenzijde).

8

Ontsmet je handen!

Algemene
hygiëne
maatregelen

