
DE ZORGINSTELLING

De zorginstelling zal dag van te voren worden 
gevraagd of er besmettingen zijn op de afdeling 
waar de dag erna gewerkt dient te worden. 
Als dit zo zou zijn, kunnen we op deze afdeling 
geen werkzaamheden verrichten en kunnen we 
onze planning hierop aanpassen.

‘S morgens voor aanvang van de werkzaamhe-
den zal worden gevraagd of er nog wijzigingen 
zijn in de situatie.

Indien dit niet het geval is, zal gestart worden 
met de werkzaamheden. 



EPM volgt het onderstaande:
Het Rijk en de bouw- en technieksector hebben het protocol 
“Samen veilig doorwerken vastgesteld om ervoor te zorgen 
dat het werk niet stil komt te liggen en de medewerkers vei-
lig kunnen werken. Het protocol volgt de richtlijnen van het 
RIVM en wordt ondersteund door de vakbonden, branchever-
enigingen en werkgevers- en werknemersorganisaties.

In het protocol “Samen veilig doorwerken” staat hoe en in 
welke situaties er veilig doorgewerkt kan worden, binnen- en 
buitenshuis. Zodat bedrijven, opdrachtgevers en werknemers 
weten waar ze aan toe zijn. Daardoor komt het werk dat 
doorgang kan vinden niet onnodig stil te liggen. In het proto-
col staat ook hoe werkzaamheden veilig uitgevoerd kunnen 
worden. Uitgangspunt daarbij zijn de adviezen van het RIVM. 

Voor vragen is er een helpdesk opgericht, te bereiken via 
Helpdeskcorona-bt.nl. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-co-
vid-19/ondernemers-en-bedrijven/bouw-en-techniek  

Coronaverantwoordelijke EPM: Ruud Kusters, 06-25066907

In te vullen door zorginstellingen.

Naam Zorginstelling: 
Locatie: 
Plaats:
Contactpersoon*:
Telefoonnummer:

*Dit is een persoon die kan aangeven of er geen Corona 
besmetting heerst, en er gewerkt mag worden op een 
desbetreffende afdeling. 

Vooraf vragen bij zorginstelling, Actie EPM.
Zorginstelling zal dag van te voren worden gevraagd of er 
besmettingen zijn op de afdeling waar de dag erna gewerkt 
dient te worden. Als dit zo zou zijn, kunnen we op deze af-
deling geen werkzaamheden verrichten en kunnen we onze 
planning hierop aanpassen.

‘S morgens voor aanvang van de werkzaamheden zal worden 
gevraagd of er nog wijzigingen zijn in de situatie.
Indien dit niet het geval is, zal gestart worden met de werk-
zaamheden. 

PROTOCOL Werken bij zorginstellingen, achter de deur

Start werkzaamheden, Actie EPM en zorginstelling.
Heeft een monteur op voorhand of krijgt hij/zij tijdens zijn 
werkzaamheden last van verkoudheidsklachten zoals keel-
pijn, snotterigheid, hoesten, niezen en/of koorts/verhoging 
boven 38°C zal hij zich per direct ziek melden.

Er zal eerst een overleg zijn door de monteur met desbe-
treffende leidinggevende van de afdeling over de aard en 
planning van de werkzaamheden. Tevens waar eventueel 
materiaal kan worden opgeslagen.

Als er boorwerkzaamheden zijn, afspreken op welke tijdstip-
pen dit kan plaats vinden.
De zorginstelling zal aangeven waar monteurs (geregeld) 
hun handen kunnen wassen of desinfecteren en waar ze 
kunnen pauzeren. 

De monteurs dragen een veiligheidshesje voor herkenbaar-
heid en is voorzien van 1,5mt logo.

Indien er gebruik dient gemaakt te worden van mondkapjes, 
brillen of handschoenen zal de zorginstelling deze aanleve-
ren. Het desbetreffende protocol hoe deze PBM’s gebruikt 
moeten worden zal op een deugdelijke manier door de zor-
ginstelling worden uitgelegd. Echter het uitgangspunt blijft 
dat als er een Corona besmetting is, er geen werkzaamhe-
den op desbetreffende afdeling zal plaats vinden. 

Indien er werkzaamheden op de kamers van cliënten dient te 
worden uitgevoerd zal de zorginstelling ervoor zorgen dat de 
cliënten op dat moment zich in een andere ruimte bevinden.  
Zie ook punt 1.

Bij werkzaamheden in algemene ruimten en verkeersruim-
ten zal de zorginstelling ervoor zorg dragen dat zo weinig 
mogelijk of geen cliënten aanwezig zijn.  Zie ook punt 1.

Tijdens de werkzaamheden nemen we onderstaande (hygië-
ne)maatregelen in acht:

Afstand houden, 1,5 meter ten opzichte van andere personen
Regelmatig wassen of desinfecteren handen, zie ook punt 3
Hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog

Gebruik maken van papieren zakdoekjes en deze meteen 
weggooien, zorginstelling dient aan te geven waar deze kun-
nen worden weggegooid

Geen handen schudden en vermijden van ander direct con-
tact.

Onze monteurs hebben een toolbox gevolgd over “Samen 
veilig doorwerken” en zullen volgens deze protocollen de 
werkzaamheden uitvoeren.

Tijdens de werkzaamheden kan een monteur op basis van 
L(ast) M(inute) R(isico) A(nalyse) stoppen als er zich onveilige 
situaties voordoen. Er zal dan meteen contact worden opge-
nomen met de coronaverantwoordelijke van EPM. 

Afsluiten dag, Actie EPM en zorginstelling. 
Nabespreken van de dag op verbeterpunten en het nemen 
van eventuele maatregelen voor de volgende dag.

Alleen samen kunnen we Corona verslaan.

HELPDESK CORONA | BOUW & TECHNIEK


