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PROTOCOL HEMINK GROEP
SAMEN VEILIG DOORWERKEN
OP DE BOUW
Bij Hemink volgen we de ontwikkelingen rondom het Corona-virus op de voet. In overleg
met de opdrachtgever doen wij er alles aan om de werkzaamheden door te laten lopen.
Uiteraard volgens de richtlijnen vanuit de overheid en het RIVM. Dit protocol is gebaseerd op het protocol Samen Veilig Doorwerken voor sectoren Bouw en Techniek, welke
wordt ondersteunt door OnderhoudNL en is goedgekeurd door het ministerie van BZA
en I&W.

Algemene regels op de bouw
Heb je een Corona-infectie of heb je verkoudheidsklachten, keelpijn, hoesten, koorts
en plotseling verlies van reuk en/of smaak? Meld je dan bij HR.
Heb je een huisgenoot met een Corona-infectie of bovenstaande klachten? Meld dit
bij HR.
Houd zoveel mogelijk 1,5 meter (twee armlengtes) afstand bij het werken met
particulieren en kwetsbare personen.
Was regelmatig je handen en/of gebruik desinfecterende handgel. De reeds aangeschafte hygiënezuilen dienen gebruikt te worden. Mochten deze niet aanwezig zijn,
meld dit bij KAM.
Schud geen handen.
Houd materieel, gereedschap en PBM schoon en deel dit niet met anderen.
Werk zoveel mogelijk in vaste teams.
Zorg voor goede ventilatie van de werkruimte, lucht regelmatig de ruimte 10 tot 15
minuten na gebruik door meerdere mensen.

1,5 METER BLIJFT DE VEILIGE AFSTAND

Reizen
Reizen in één auto mag in principe met collega’s. Hanteer de volgende aanwijzingen:
Houd onderling zoveel mogelijk afstand.
Zorg voor extra ventilatie in vervoersmiddel. Bij mooi weer kan dit door het raam te
openen of anders door het ventilatiesysteem te gebruiken.
Neem telkens op dezelfde plek plaats.
Zorg voor optimale hygiëne door de bedieningsmiddelen (stuur, versnellingspook,
deurklink, touchscreen, etc.) regelmatig te reinigen/desinfecteren.
Tanken/koffie drinken/ontbijt/WC-bezoek op tankstation; advies houd hier 1,5 meter
afstand. Was na het bezoek je handen.
Bij meer dan 2 personen in een auto is het dragen van een niet- medisch mondmasker door iedereen verplicht.

Bewoners
Onderhoudswerkzaamheden kunnen met instemming van de bewoners uitgevoerd worden.
Met inachtneming van de landelijke maatregelen m.b.t. afstand houden en hygiëne. Bewoners
worden vooraf gebeld door de bewonersconsulent of uitvoerder.
Doel van het gesprek:
Voorafgaand uitdrukkelijk instemming van de bewoners vragen voor toegang tot de
woning. Bewoners bepalen of zij toegang geven tot hun woning. Dit wordt schriftelijk
vastgelegd.
Controleren of iemand in huis besmet is met het Corona- virus, verkoudheidsklachten
heeft of behoort tot een risico- of kwetsbare groep voor Corona. Is dit het geval, dan
wordt er geen onderhoud uitgevoerd.
Om bewoners met nadruk te vragen:
• Het huis goed te ventileren: de ramen en deuren circa 1 à 2 uur voor start van de
•

werkzaamheden open te zetten.

De werkplek goed bereikbaar te maken.

Er is geen maximum aan het aantal vaklieden op de werkplek, mits er goed wordt
geventileerd en gedesinfecteerd.

1,5 METER BLIJFT DE VEILIGE AFSTAND

Bewoners wordt gevraagd tijdens de werkzaamheden de volgende regels in
acht te houden:
•

De deur te openen voor onze medewerker en weg te lopen, zodat onze
medewerker de woning kan betreden.

•

Het contact zoveel mogelijk te vermijden en zoveel mogelijk afstand te bewaren
(1,5 meter is aanbevolen) en zo mogelijk in een andere ruimte te verblijven.

•

Bewoners worden geïnformeerd dat ze vrij zijn om medewerkers te vragen de
woning te verlaten op het moment dat ze toch tegen situaties aanlopen waarin ze
zich onveilig voelen. Bijvoorbeeld als de werknemer hoest of niest voor of tijdens
de werk. Dit geldt andersom natuurlijk ook: medewerkers van Hemink Groep zijn
ook vrij de woning te verlaten.

Uitvoering
Algemene voorzorgmaatregelen die altijd moeten worden toegepast:
Voordat een woning betreden wordt, worden de handen gedesinfecteerd met de
mobiele zuil die voor de woning staat.
Bel aan en vraag of er gezondheidsklachten zijn:
• Zo ja, wens de bewoner beterschap en vertrek weer.
• Zo nee, vraag de bewoner of je binnen mag komen en of hij/zij als eerste naar
binnengaat.
Beperk het bezoek tot het noodzakelijke werk. Voer de administratie niet bij de klant
uit en neem geen koffie aan.
Voor start werkzaamheden en na afloop: de handvatten, deurklinken en trapleuningen schoonmaken.
Ventileer de werkplek goed. Zet de deuren en ramen voor, gedurende en na de
werkzaamheden open.
Zodra het werk klaar is, geef dit door aan de bewoner en vraag deze de deur achter je
te sluiten.
Loop na afloop naar buiten en raak zo weinig mogelijk aan. Reinig de handen buiten
bij de speciale reinigingszuil.
Bij overleg in groepjes is de 1,5 meter afstand wenselijk.

1,5 METER BLIJFT DE VEILIGE AFSTAND

Kun je werken op korte afstand niet vermijden?
Houd je dan aan de volgende regels:
Is 1,5 meter afstand niet mogelijk? Dan is het dragen van een mondkapje verplicht.
Maak afspraken over veilig werken.
Raak voor zover mogelijk niet dezelfde oppervlakken aan. Blijf ieder aan een kant
indien dat mogelijk is.
Volg de hygiëneregels: raak je gezicht niet aan, nies en hoest in je elleboog, gebruik
eigen papieren zakdoekjes en gooi deze na een keer gebruiken weg in een afgesloten

Schaften
Ga binnen in de schaftruimte niet bij elkaar zitten. 1,5 meter afstand houden is
wenselijk. Verdeel de groep in vaste groepen.
Iedereen dient zich te houden aan de schafttijden, groepsindeling etc. die gelden
voor de desbetreffende bouw.
Handen wassen.
Check of iedereen nog gezond is.
Schaft in een goed geventileerde ruimte.
1,5 meter blijft de veilige afstand.

Corona toezichthouder
De uitvoerder van Hemink is de Corona toezichthouder.
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