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VOORKOM CORONA!

THUISBLIJVEN

•  Werk thuis als het kan en op kantoor als het 

nodig is. 

•  Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, bij 

huisgenoten die koorts hebben of benauwd zijn 

en bij contact met een coronapatiënt en laat je 

testen.

•  Ga in quarantaine of isolatie afhankelijk van of je 

beschermd of niet beschermd bent. Volg de richt-

lijnen voor je eigen situatie, deze zijn te vinden 

op rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-co-

vid-19/thuisquarantaine. 

 SAMEN VEILIG AAN HET WERK  

IN DE WERKPLAATS

•  Geef elkaar de ruimte, 1,5 meter blijft een veilige 

afstand.

•  Maak regelmatig schoon, reinig ook materieel, 

gereedschap en PBM’s.

•  Deel je gereedschap en telefoon niet met anderen.

•  Zorg voor voldoende frisse lucht.

•  Gebruik geen handschoenen aan de machines! 

Met handschoenen kun je eerder door de machine 

gegrepen worden.

VERSPREIDING VOORKOMEN

•  Was je handen regelmatig met zeep, minimaal 

6x per dag, in ieder geval voor het eten, na 

toiletbezoek, na het reizen met het ov en na het 

schoonmaken.

•  Geen handen schudden.

•  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.

•  Zorg voor voldoende frisse lucht.

•  Werk thuis als het kan en op kantoor als het 

nodig is. 

•  Geef elkaar de ruimte, 1,5 meter blijft een veilige 

afstand.

 SAMEN VEILIG AAN HET  

WERK OP KANTOOR

•  Werk thuis als het kan en op kantoor als het 

nodig is. 

•  Geef elkaar de ruimte, 1,5 meter blijft een veilige 

afstand.

•  Maak regelmatig schoon.

•  Zorg voor voldoende frisse lucht.

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

verspreiding van corona tegengaan. CBM heeft de maatregelen samengevat die voor 

de meubelindustrie en interieurbouw gelden. 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.
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 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 levensbehoeften (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 instruc-

ties van de opdrachtgever.

•  Geef elkaar de ruimte, 1,5 meter blijft een veilige 

afstand.

•  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

Winkels en showrooms mogen open tijdens de regu-

liere wettelijke openingstijden. 1,5 meter afstand 

houden is niet meer nodig, maar blijft wel de veilige 

afstand. Zorg wel voor maximale hygiëne, denk daar-

bij aan het schoonmaken van mandjes, wagentjes en 

vooral de pinterminals.

 VEILIG NAAR  

BIJEENKOMSTEN

Evenementen kunnen onder voorwaarden, 

zoals het gebruik van toegangstesten of een 

herstel- of vaccinatiebewijs, met 100% van de 

bezoekerscapaciteit georganiseerd worden. 

Ook de 1,5 meter afstand kan dan worden 

losgelaten tijdens het evenement.  

Voor meer informatie over het inzetten van 

toegangstesten voor evenementen kijk je op

www.testenvoortoegang.org/organisatoren

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine
https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/algemeen
https://aedescms.getbynder.com/m/37b98273ec47068a/original/Samen-veilig-doorwerken.pdf
https://aedescms.getbynder.com/m/37b98273ec47068a/original/Samen-veilig-doorwerken.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/03/25/protocol-verantwoord-winkelen
https://www.helpdeskcorona-bt.nl/downloads/protocol/

