HUISVESTING SEIZOENARBEIDERS
JA

ALGEMEEN
Algemene hygiënemaatregelen:
-handen wassen / alcoholgel
-in elleboog hoesten
-masker dragen
Hang de veiligheidsposters van de overheid op om je
personeel optimaal te informeren
Zorg ervoor dat deze affiches beschikbaar zijn in de taal
van de arbeider of minimaal begrijpbaar
Richt de huisvesting zo in, dat 1,5 meter afstand altijd
mogelijk is.
Bvb: bij plaatsing bedden, in de vestiaires
Zorg
voor
een
doeltreffende
afvalverwijderingsprocedure.
Gebruik
afsluitbare
vuilemmers die met de voeten bediend kunnen worden.
Gebruikte (ontsmettings)doekjes en zakdoeken moeten
via het restafval verwijderd worden, niet via papier en
karton

Voorbeelden van affiches :

NEE

NVT

Opmerkingen

ORGANISATIE VAN DE KAMERS
Organiseer het werk en de verschillende werkposten
zodanig dat er zoveel mogelijk vaste groepen ontstaan en
er zo weinig mogelijk interactie is tussen anderen:
1. In de mate van het mogelijke : voorzie een
persoonlijke kamer voor iedereen. Indien dit niet
haalbaar is, zorg dan voor een bezetting van
maximaal 1 persoon per 8m². Leden van deze
familie mogen samen op 1 kamer, zelfs indien de
oppervlakte beperkt is.
2. Verdeel de beschikbare ruimte zodat de
maximale afstand tussen personen steeds
behouden blijft.
3. Pas de uurroosters aan zodat niet iedereen op
hetzelfde moment aankomt en vertrekt.
4. Vorm kleine vaste ploegen die niet moeten
wijzigen. Zorg er ook voor dat de werkgroepen
dezelfde zijn dan de groepen in de
privévertrekken (behoud van bubbels)
Beperk de toegang tot de kleedkamers en douches
zodanig dat de afstandregels gerespecteerd kunnen
worden en maximaal 1 persoon per douche
Schoonmaak:
Werknemers doen de schoonmaak:
Zorg voor voldoende schoonmaakmiddelen en -gerei.
Desinfecteer deze als het schoonmaakgerei door andere
mensen wordt gebruikt.
U doet de schoonmaak:
Draag tijdens het reinigen wegwerphandschoenen en een
mondmasker. Gooi ze na elke sessie weg en was je
handen.
Was alle linnengoed op de hoogste temperatuur
aanbevolen door de fabrikant.
Meng huishoudbleekmiddel nooit met ammoniak of
andere schoonmaakproducten, omdat hierdoor giftige
gassen kunnen vrijkomen.
Was uw handen grondig voor en na elke stap.
De schoonmaak wordt gedaan door een extern bedrijf :
Let erop dat de afstandsmaatregelen nageleefd worden.
Laat de schoonmaak doorgaan indien de werknemers aan
het werk zijn om interactie te vermijden.
Laat de schoonmakers een masker en handschoenen
dragen.
Laat alles nauwgezet ontsmetten

De werkgever heeft steeds de eindverantwoordelijkheid
voor de reiniging

ORGANISATIE VAN DE ANDERE VERTREKKEN
Zorg voor desinfecterende doekjes of hydroalcolische gel
op strategische plaatsen in de gemeenschappelijke
ruimtes : toiletten, badkamer, keuken…
Organisatie van het avondmaal:
Alle kookgerei moet individueel zijn OF er dient
een volledige reiniging voorzien te worden
tussen elke wissel.
- Organiseer maaltijden zodanig dat interacties
tussen de verschillende ploegen beperkt wordt
- Met minimaal 1,5m tussenafstand en naast
elkaar zitten
In de refter: op aparte tijdstippen eten, alle oppervlaktes
ontsmetten na contact. 3 maal daags de ruimte
doeltreffend verluchten gedurende 20 minuten. Indien
mogelijk de ramen open laten gedurende de hele pauze
Zorg voor extra en zorgvuldige schoonmaak, met
speciale aandacht voor deurklinken, (licht)knoppen,
drankautomaten. Maak deze meerdere keren per dag
schoon met een desinfecterend doekje of middel
Voorzie hindernissen en markeringen op plaatsen waar
geen personen zich mogen bevinden om de minimale
afstand te kunnen garanderen
Bewaar niet-ontsmet gereedschap, reinigingsdoeken en
gebruikte beschermingsmiddelen niet in het gebouw of
in de cabines van voertuigen. Steek deze in een
afgesloten zak in afwachting van de ontsmetting
Organiseer de reiniging van de (bedrijfs)kledij zoveel
mogelijk per ploeg en vermijd dat de werknemers deze
kledij meenemen naar de privévertrekken
Als afstand houden geen optie is (transportvoertuig,
gemeenschappelijke ruimtes), kunt u op strategische
plaatsen een plexiglazen scherm plaatsen:
-

In de voertuigen moet het een flexibel scherm zijn
om de gevolgen van een ongeval te beperken
In de gebouwen mag er voor een vast scherm
geopteerd worden

