NORMKAART

versie 4 aanvullend

Corona
Bewuste Bouwers nemen maatregelen om
verspreiding van het Coronavirus tegen te
gaan.
Het bouwbedrijf en de bouwplaats zorgen voor een
werkbare situatie en beschermen de bouwplaats
medewerkers en de omgeving door goede
voorlichting en handhaving van de maatregelen.

Maatregelen
Norm

Toepassing

 Beperk geluidshinder van niet-bouw gerelateerde
werkzaamheden.
 Respecteer de privacy van de omgeving.
 Maak een risicoanalyse en houd de sociale
veiligheid in stand.
 Heb aandacht voor veiligheid, gezondheid en
welzijn van medewerkers.
 Handhaaf de genomen maatregelen, controleer
op naleving en leg sancties op bij niet naleven.
 Beperk het aantal bezoekers.

Zet radio’s uit, neem de gunningstijden in acht.
Maak duidelijke afspraken met leveranciers.
Houd rekening met omwonenden die
noodgedwongen thuis zitten of thuis werken.
Borg de veiligheid van medewerkers en omgeving.
Verdeel schaftmomenten.
Informeer medewerkers over de genomen
maatregelen en eis hun medewerking.
Wees alert, verscherp toezicht en treed op bij niet
naleven.
Verzet en/of verspreid afspraken.

 Onderhoud faciliteiten voor bouwplaats
medewerkers goed.
 Sla en ruim materiaal en materieel einde
werkdag netjes op en indien nodig dek af.

Maak vaker schoon en stimuleer om schoon te
houden. Reinig en ontsmet gedeeld materiaal.
Ruim zodanig op, omdat de kans bestaat dat je de
volgende dag niet meer de bouwplaats op mag.

Bewustwording & Communicatie
Norm

Toepassing

 Volg de instructies op van het RIVM, de overheid
en Bouwend Nederland.
 Communiceer met de omgeving,
onderaannemers, leveranciers en opdrachtgever.
 Bouwplaats-medewerkers spreken elkaar aan op
gedrag en onaanvaardbare risico’s.
 Paniek is niet nodig!

Laat je informeren over de maatregelen.
Informeer waarom de werkzaamheden doorgaan.
Deel de genomen maatregelen.
Wees professioneel en stuur medewerkers met
ziekteverschijnselen naar huis.
Houd je aan de (hygiëne) maatregelen!
 Was je handen regelmatig met water en zeep;
 Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
 Gebruik papieren (zak-)doekjes;
 Geen handen schudden;
 Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt;
 Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van
elkaar.

