
Protocol bouwplaats
Gezondheid en veiligheid op #1, jij bent belangrijk!

Frankema Multivloeren BV volgt de officiële richtlijnen van het kabinet, het RIVM, de GGD en het Protocol – 
Samen veilig doorwerken. Dit is in het kort: “protocol Bouwplaats”.

Neem het serieus en volg de regels op. Ook als je onderaannemer bent. Het gaat om jouw gezondheid én om 
die van anderen.

Laten we er samen alles aan doen om risico op sluiting van werken te voorkomen!

Houd 1,5 meter afstand
• Op de bouwplaats, in de keet, de lift, de auto en 

tijdens werkinstructie (toolboxmeeting) of ander 
soort van overleg.

• Wees daar zelf vindingrijk en creatief in.
• Werk zoveel mogelijk in vaste koppels als het 

niet lukt om 1,5 meter afstand te houden.

Reizen in de auto
• Houd 1,5 meter afstand.
• Reinig je voertuig regelmatig (radio, stuur, dash-

board, handgrepen en spiegels.
• Zorg voor extra ventilatie.
• Neem telkens op dezelfde plek plaats.

Maximaal 3 tot max. 6 mensen bij elkaar
• Werk zoveel mogelijk in vaste groepen. Hoe 

kleiner de groep, hoe beter.
• Kleine groepen betekent: 3 tot max. 6 mensen, 

ook tijdens instructies.
• Laat voldoende afstand tussen mensen (1,5 

meter afstand).
• Schaft in groepen van 3 tot max. 6 mensen (1,5 

meter afstand).
• Spreid pauzemomenten.

Hygiëne en voorzorg, heel belangrijk!
• Zo min mogelijk fysiek contact. Voor overleg: 

bellen en WhatsApp.
• Geen handen schudden.
• Was minimaal 6 keer per dag je handen met wa-

ter en (bij voorkeur) desinfecterende zeep.
• Hoest en nies in de binnenkant van je elle-boog.
• Gebruik papieren zakdoekjes.
• Houdt de keet schoon!

Blijf thuis
• Kom niet naar het werk als je zelf (milde) klacht-

en hebt zoals keelpijn, hoesten, verkouden,  
verhoging (>38 graden).

• Kom niet naar het werk als jij of één van je gezin-
sleden koorts heeft (>38 graden).

Tot slot
Wijs elkaar op dit protocol en pas goed op elkaar. 
Spreek elkaar aan op eigen verantwoordelijkheid  
(persoonlijke hygiëne, 1,5 meter afstand, extra 
schoonmaken).


