Coronaprotocol SFM voor EXTERNE werksituaties
(per 1 juli 2020)

Dit protocol is van toepassing voor:
• Cao- en looncontroles op het bedrijf.
• Bedrijfsbezoeken in het kader van ESF-project, arbo en opleidingen.
• Overige afspraken op bedrijf of locatie.

Uitgangspunten en maatregelen externe werksituaties
Leef de volgende richtlijnen consequent na en stem deze voorafgaand aan je bezoek af met
betreffend bedrijf of locatie. Alleen hiermee is een coronavrije situatie terplekke voldoende
gewaarborgd.
In het algemeen geldt:
• Bezoek alleen een bedrijf of locatie als dit niet anders kan of gewenst is.
• Volg altijd de adviezen van het RIVM op.
Voor de planner geldt:
• Een cao- of looncontrole op het bedrijf vindt alleen plaats op verzoek van de ondernemer én
met instemming van de controleur(s).
Algemene hygiënemaatregelen:
• Houd overal 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van anderen.
• Was je handen regelmatig met water en zeep (20 seconden lang, daarna handen goed
drogen).
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
• Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg (was daarna je
handen).
• Schud geen handen.
• Blijf thuis als je verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn,
lichte hoest of verhoging tót 38 graden Celsius hebt.
• Heb jij of iemand in je huishouden verkoudheidsklachten én koorts (38 graden Celsius of
hoger) en/of benauwdheid: blijf dan ook thuis en ziek uit.
Voor alle externe afspraken geldt:
• Verifieer VOORAF (telefonisch):
- Of er onder de te verwachten contactpersonen óf hun naaste omgeving geen sprake is
van verkoudheidsklachten én koorts (38 graden Celsius of hoger) en/of benauwdheid. Zijn
die er wel, dan gaat de afspraak niet door!
- Of er onder de te verwachten contactpersonen op het bedrijf of locatie iemand met
(milde) gezondheidsklachten is (neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts). Zijn die er
wel, dan gaat de afspraak (met diegene) niet door!
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Voor cao- en looncontroles extern geldt:
• Verifieer VOORAF (telefonisch) én TERPLEKKE of de te gebruiken werkruimte en faciliteiten
voldoen aan de volgende eisen:
- Kan bij de toegang tot het gebouw en de werkruimte de 1.5 m regel in acht worden
gehouden.
- Is de werkruimte schoon, vooraf voldoende geventileerd en bij voorkeur alleen
gereserveerd voor de controleur.
- Is de werkplek sowieso op voldoende afstand (min. 1,5 m) tot eventuele aanwezige
medewerker(s).
- Is er onvoldoende ruimte voor meerdere collega’s dan gaat slechts 1 controleur naar
het bedrijf.
- Is er intern een duidelijke routing ter voorkoming dat men onnodig dicht langs elkaar
moet/elkaar tegenkomt.
- Kan er gebruik worden gemaakt van het toilet en eventuele koffie/thee faciliteiten
waarbij de 1.5 m regel in acht kan worden gehouden.
- Worden toiletten en andere faciliteiten zoals deurklinken, e.d. die gezamenlijk
worden gebruikt regelmatig en extra goed schoongehouden.
- Zijn er direct buiten de toiletten wegwerphanddoeken en flesjes/pompjes met
desinfecterende vloeistof aanwezig.
• Lunch zoveel mogelijk alleen en bij voorkeur in de open lucht. Houd ook tijdens de lunch en
andere pauzes de minimaal 1,5 meter in acht.
• Volg altijd de aanwijzingen van het aanwezige personeel.
• Was handen voor en na het bezoek.
• Volg bij overlegsituaties betreffende richtlijnen hieronder.
Voor overlegsituaties extern geldt:
• Verifieer VOORAF (telefonisch) én TERPLEKKE of de te gebruiken overlegruimte voldoet aan
de volgende eisen:
- Er kan bij de toegang tot het gebouw en de overlegruimte de 1.5 m regel in acht
worden gehouden.
- De overlegruimte is schoon, vooraf voldoende geventileerd en geschikt om 1,5 meter
afstand te waarborgen.
- Er is intern een duidelijke routing ter voorkoming dat men onnodig dicht langs elkaar
moet/elkaar tegenkomt.
- Er kan gebruik worden gemaakt van het toilet waarbij de 1.5 m regel in acht kan
worden gehouden.
- De toiletten en andere faciliteiten zoals deurklinken, e.d. die gezamenlijk worden
gebruikt worden regelmatig en extra goed schoongehouden.
- Er zijn direct buiten de toiletten wegwerphanddoeken en flesjes/pompjes met
desinfecterende vloeistof aanwezig.
• Houd het bezoek/overleg zo kort mogelijk.
• Was handen voor en na het bezoek.
• Volg altijd de aanwijzingen van het aanwezige personeel.

Voor meer informatie over de richtlijnen: kijk op de Website van het RIVM.

2 van 2

