
 
 

Extra maatregelen externen in het kader van de Coronabescherming 

1. Indien symptomen van ziekte (hoesten, niezen, keelpijn…) moet de werknemer onmiddellijk 

het terrein verlaten en zijn leidinggevende verwittigen 

2. De werknemer moet op regelmatige basis zijn handen wassen en ontsmetten 

3. De externe firma moet gemeenschappelijk materiaal (klavieren, klinken, stuur heftruck, 

werkmateriaal…) bij elke wissel ontsmetten. Hiervoor moet hij ontsmettingsmiddel ter 

beschikking stellen aan zijn personeel. 

4. De werknemer moet hoesten of niezen in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van 

zijn ellenboog 

5. Gebruik steeds papieren zakdoeken en gooi die weg in een afgesloten vuilnisbak 

6. Blijf 1,5 m van een collega.  

7. Het mondmasker is een belangrijk beschermingsmiddel tegen het virus. Draag het in bijzijn 

van andere collega’s, werknemers, … Zeker indien de 1,5meter niet kan gerespecteerd 

worden. De externe firma zorgt voor het nodige materiaal.  

8. Tijdens de pauze mag er maar een beperkt aantal personen in de refter voor derden 

verblijven (max 8 personen). Er is hiervoor een extra container voorzien. Indien dit niet kan 

gerespecteerd worden moeten er gekeken worden  om gespreid te eten. 

9. Er is enkel contact met de verantwoordelijke van Algist Bruggeman NV. Indien er overleg 

nodig is voor de werkvergunning of afspraken moeten gemaakt worden verloopt dit ofwel via 

de verantwoordelijke van Algist Bruggeman ofwel per telefoon. Zodanig dat het contact met 

personeel van Algist Bruggeman beperkt blijft. Techniekers komen niet in 

operatorlokaal/meestergast lokaal en stemmen telefonisch af met meestergast.  

10. Affiches ter voorkoming van het coronavirus moeten op de werkplek voorzien worden door 

de uitvoerder. 

11. Voor de start van werken moet de externe firma een toolboxmeeting houden over de 

coronamaatregelen. De inhoud en het overzicht van de aanwezigen van deze toolboxmeeting 

moet doorgegeven worden aan de verantwoordelijke van Algist Bruggeman en aan de 

preventieadviseur van Algist Bruggeman (k.vangrembergen@algistbrug.be) 
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