
ALLEEN SAMEN KRIJGEN WE CORONA  

ONDER CONTROLE CBM.NL/CORONA

VOORKOM CORONA!

THUISBLIJVEN

•  Bij verkoudheidsklachten, bij huisgenoten die 

koorts hebben of benauwd zijn en bij contact met 

een coronapatiënt. 

•  Bij klachten direct een coronatest aanvragen. 

•  Bij contact met een coronapatiënt na de 5e dag 

een coronatest doen. 

•  Bij een negatieve uitslag (en milde klachten) weer 

aan het werk. 

•  Bij een positieve uitslag minimaal 7 dagen in  

isolatie en daarna bij minimaal 24 uur klachtenvrij, 

het werk hervatten. Langer dan 7 dagen ziek of 

ernstiger ziek, blijf dan 14 dagen in isolatie.

 SAMEN VEILIG AAN HET WERK  
IN DE WERKPLAATS

•  Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand op de 

werkplek en houd je aan de RIVM-richtlijnen voor 

hygiëne. Denk eventueel aan schermen. 

•  Maak regelmatig schoon, reinig ook materieel, 

gereedschap en PBM’s

•  Deel je gereedschap en telefoon niet met anderen.

•  Ventileer werk- en kantoorruimte.

•  Werk zoveel mogelijk in vaste teams.

•  Spreid lunchtijden of bied extra ruimtes en  

lunchplekken aan.

•  Gebruik geen handschoenen aan de machines! 

Met handschoenen kun je eerder door de machine 

gegrepen worden.

HYGIËNEMAATREGELEN

• Geen handen schudden. 

•  Was je handen regelmatig met zeep, minimaal 6x 

per dag, in ieder geval voor het eten, na  

toilet bezoek, na het reizen met het ov en na het 

schoonmaken. 

•  Raak je gezicht niet of zo weinig mogelijk aan. 

•  Nies of hoest in de binnenkant van je elleboog. 

•  Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na één 

keer gebruik weg en was daarna je handen.

•  Draag een mondkapje in publieke ruimtes.

 SAMEN VEILIG AAN HET  
WERK OP KANTOOR

•  Werk thuis als dat kan.

•  Houd 1,5 meter afstand op de werkplek en houd je 

aan de RIVM-richtlijnen voor hygiëne. Denk  

eventueel aan schermen. 

• Maak regelmatig schoon. 

•  Spreid lunchtijden of bied extra ruimtes en lunch-

plekken aan. 

•  Deel je telefoon en computer niet met anderen. 

•  Ventileer werk- en kantoorruimte. 

•  Werk zoveel mogelijk op dezelfde plek.

Alleen als iedereen zich aan de beschermende maatregelen houdt, kunnen we de 

verspreiding van corona tegengaan. CBM heeft de maatregelen die voor de meubel - 

industrie en interieurbouw gelden samengevat. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op de 

hygiënische maatregelen van het RIVM, het protocol Techniek en Bouw ‘Samen Veilig 

doorwerken’ en het protocol ‘Verantwoord winkelen’. Bij nieuwe inzichten kunnen deze 

richtlijnen veranderen. Stel voor het naleven van de maatregelen binnen je bedrijf een 

verantwoordelijke aan.

https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/algemeen
https://www.helpdeskcorona-bt.nl/downloads/protocol/
https://www.helpdeskcorona-bt.nl/downloads/protocol/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/03/25/protocol-verantwoord-winkelen


ALLEEN SAMEN KRIJGEN WE CORONA  

ONDER CONTROLE CBM.NL/CORONA

D
e

z
e

 r
ic

h
tl

ij
n

e
n

 k
u

n
n

e
n

 b
ij

 n
ie

u
w

e
 i

n
z

ic
h

te
n

 v
e

ra
n

d
e

re
n

. 
V

e
rs

ie
 f

e
b

ru
a

ri
 2

0
2

1

 SAMEN VEILIG AAN HET  
WERK OP LOCATIE

•  Vraag of klant en eventuele huisgenoten gezond-

heidsklachten hebben of behoren tot de categorie 

kwetsbare personen. 

•  Indien dit zo is dan alleen werk uitvoeren bij een 

ernstige storing of calamiteit. Ernstig is als  

algemene dagelijkse levensbehoefte (koken,  

toiletgebruik, wassen, schoonmaken et cetera) niet 

uitgevoerd kunnen worden. Kijk in het 

protocol Techniek en Bouw ‘Samen Veilig  

doorwerken’ welke veiligheidsmaatregelen dan  

getroffen moeten worden! 

•  Is de locatie een zorglocatie, volg dan de  

instructies van de opdrachtgever.

•  Overleg met leveranciers, onderaannemers, 

opdrachtgevers: waar mogelijk telefonisch  

contact. 

•  Zorg voor duidelijk zichtbare regels en instructies. 

•  Spreid lunchtijden of bied extra ruimtes en  

lunchplekken aan. 

•  Zorg dat ruimtes vaker schoongemaakt worden en 

dat zeep en wegwerphanddoeken aanwezig zijn. 

•  Houd 1,5 meter afstand en vraag klant hetzelfde 

te doen

•  Draag een mondkapje en vraag klant hetzelfde te 

doen

•  Vraag klant vooraf deuren open te zetten en wc en 

deurklinken te reinigen.

•  Vraag klant om huis goed te ventileren en  

installatie of ruimte goed bereikbaar te maken. 

•  Bij aftekenen contact door klanten/gebruikers met 

documenten of apparatuur zoveel mogelijk  

vermijden.

VEILIG MET VERVOER

• Doe vooraf een gezondheidscheck.

• Hou een rittenadministratie bij.

•  Alle stoelen mogen bezet zijn, draag bij meer dan 

2 personen allemaal een mondkapje.

• Neem telkens op dezelfde plek plaats. 

•  Zorg voor voldoende ventilatie, maar voorkom 

sterke luchtstromen.

•  Zorg voor optimale hygiëne door de  

bedieningsmiddelen (stuur, versnellingspook, 

deurklink, touchscreen, etc.) extra te reinigen.

 SAMEN VEILIG IN DE  
SHOWROOMS EN WINKELS

 Sinds 16 december is de detailhandel gesloten, met 

uitzondering op groothandels (business to business). 

Het blijft dus wel mogelijk om zakelijke relaties of 

opdrachtgevers te ontvangen, ook in de showroom. 

Bekijk de website van de Rijksoverheid voor de 

meest recente maatregelen.

 VEILIG NAAR  
BIJEENKOMSTEN

Sinds 16 december is er een verbod op alle 

evenementen. Bij versoepeling verwijzen wij, door 

het grote verschil in soorten bijeenkomsten, naar het 

protocol voor zakelijke bijeenkomsten.

https://www.helpdeskcorona-bt.nl/downloads/protocol/
https://www.helpdeskcorona-bt.nl/downloads/protocol/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ondernemen-en-werken-in-coronatijd/winkeliers/uitgezonderde-winkels-tijdens-lockdown
https://www.eventplatform.nl/coronavirus/protocol-voor-zakelijke-bijeenkomsten/

