
Checklist om veilig te werken tijdens de coronacrisis 

Sociale voorzieningen in het bedrijf3 en op de bouwplaats OK ? 

Zijn er mogelijkheden om de handen te wassen: stromend water en zeep? ☐ 

Is er papier voorzien om de handen af te drogen? ☐ 

Hangen er instructies uit hoe de handen correct gewassen moeten worden? ☐ 

Is de frequentie van reiniging van de toiletten en toiletcontainers verhoogd? ☐ 

Hangen de richtlijnen van de Federale Overheid i.v.m. social distancing en hygiëne uit? ☐ 

Zijn er maatregelen genomen in de werfkeet om op afstand van elkaar te eten (1,5m 
tussenin, niet recht over elkaar)? 

☐ 

Werken met onderaannemers - derden OK ? 

Worden de onderaannemers/derden ingelicht van deze maatregelen? ☐ 

Informatie en vorming OK ? 

Worden externen onthaald en collega’s verwelkomd zoals het hoort (geen hand, automatisch 
afstand houden). 

☐ 

Beschikt men over een advies van de externe preventiedienst ? ☐ 

Heeft men een opleiding aan de werknemers gegeven inzake preventie besmetting met 
COVID-19?  

☐ 

Is men op de hoogte van de wijze van overdracht (druppeltjes via hoesten, niezen, maar ook 
via oppervlakten)?  

☐ 

Heeft men een schoonmaakprogramma met prioritaire aandacht voor eettafels, 
bureaubladen, klinken, toiletten, knoppen, telefoons, printers (alles wat aangeraakt wordt)?  

☐ 

Heeft men voorzien om de werkplaats te ontsmetten wanneer een werknemer de werkplek 
wegens ziekte verlaat? 

☐ 

Controle werknemers OK ? 

Worden werknemers met een hoest naar huis verwezen? ☐ 

Worden werknemers met een verhoogde lichaamstemperatuur (reeds ≥37,3 °C) aangerand 
om de huisarts telefonisch te contacteren? 

☐ 

Worden werknemers met zieke huisgenoten naar huis verwezen? ☐ 

Wordt dit ook in posters opgenomen? ☐ 

Wordt maximaal in telewerk voorzien voor de bediendenfuncties? ☐ 

Arbeidsplaatsen in het bedrijf en op de bouwplaats OK ? 

Kan men op voldoende afstand van elkaar werken (> 1,5m)? ☐ 

Zijn de lokalen voldoende verlucht of worden deze regelmatig verlucht? ☐ 

3 Bedrijf = kantoor, atelier, magazijn … 



Arbeidsplaatsen in het bedrijf en op de bouwplaats OK ? 

Zijn er maatregelen genomen om besmetting via materialen te voorkomen (reiniging van 
werkstukken en arbeidsmiddelen die door meerdere werknemers gebruikt worden)? 

☐ 

Worden dagelijkse controles uitgevoerd om na te kijken of de regels voldoende worden 
nageleefd ? 

☐ 

Liften OK ? 

Worden liften uit dienst genomen of is er een affichering dat ze zo weinig mogelijk gebruikt 
mogen worden (reden: in een lift kan social distancing niet toegepast worden)? 

☐ 

Werfketen / vergaderzalen OK ? 

Worden de werfketen iedere morgen ontsmet (tafels, deurknoppen en ander frequent 
gebruikte onderdelen) 

☐ 

Worden niet-essentiële vergaderingen geannuleerd? ☐ 

Worden de essentiële vergaderingen beperkt in tijd? ☐ 

Wordt het aantal deelnemers aan de vergadering beperkt? ☐ 

Wordt het aantal bouwvakkers die in de werfkeet eten beperkt ? ☐ 

Wordt na de vergadering / de etenspauze de ruimte gereinigd en verlucht? ☐ 

Werf- en andere voertuigen (heftrucks, dumpers, bestelwagens, …) OK ? 

Is het gemeenschappelijk vervoer naar de bouwplaats aangepast (zodat de regels inzake 
social distancing in de bestelwagens gerespecteerd kunnen worden)? 

☐ 

Worden voertuigen iedere morgen gereinigd en ontsmet (handgreep deuren) én bij wissel 
van chauffeur (handgreep deuren, stuur, versnellingspook, bedieningspaneel voor radio, 
airco, …)? 

☐



Aandachtspunten om veilig de bouwwerkzaamheden te 

hervatten 

Aandachtspunten in verband met Corona bij heropstart OK ? 

Werden de sociale voorzieningen grondig ontsmet? ☐ 

Werden alle materieel, voertuigen, … grondig ontsmet? ☐ 

Zijn er mogelijkheden om de handen te wassen: stromend water en zeep? ☐ 

Is er papier voorzien om de handen af te drogen? ☐ 

Hangen er instructies uit hoe de handen correct gewassen moeten worden? ☐ 

Is de frequentie van reiniging van de toiletten en toiletcontainers verhoogd? ☐ 

Hangen de richtlijnen van de Federale Overheid i.v.m. social distancing en hygiëne uit? ☐ 

Zijn er maatregelen genomen in de werfkeet om op afstand van elkaar te eten (1,5m 
tussenin, niet recht over elkaar)? 

☐ 

Zijn er maatregelen genomen om de social distancing te organiseren op de werkplek? ☐ 

Heeft men een opleiding aan de werknemers gegeven inzake preventie besmetting met 
COVID-19? 

☐ 

Werden maatregelen genomen om co-activiteit met onderaannemers te vermijden? ☐ 

Werden de preventiemaatregelen eveneens geafficheerd in de sociale voorzieningen? ☐ 

Algemene aandachtspunten bij heropstart OK ? 

Werd de geldigheid van de keuringsbewijzen gecontroleerd (zijn alle keuringsbewijzen nog 
geldig, niet verlopen)? 

☐ 

Werden de arbeidsmiddelen gecontroleerd op mankementen door een bevoegd persoon? ☐ 

Werd de elektriciteitsaansluiting gecontroleerd op mankementen door een bevoegd 
persoon? 

☐ 

Werden de collectieve beschermingsmiddelen, steigers gecontroleerd door een bevoegd 
persoon? 

☐ 

Werd de volledigheid van de werfafsluiting en signalisatie gecontroleerd? ☐ 

Werd een coördinatievergadering voorzien tussen alle actoren (onder- en nevenaannemers, 
veiligheidscoördinator en architect indien van toepassing)? 

☐


