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COVID-19-veiligheidsmaatregelen voor OCW-medewerkers op locatie 

Om de veiligheid en de gezondheid van onze klanten, hun medewerkers en OCW-

medewerkers optimaal te beschermen, zijn in OCW veiligheids- en gezondheidsmaatregelen 

vastgelegd die in en buiten onze vestigingen moeten worden nageleefd. 

Voor OCW-medewerkers die zich naar en op bouwplaatsen of naar andere afspraken op 

locatie verplaatsen, gelden de hiernavolgende regels.  

De vuistregel hierbij is steeds: bescherm jezelf en je beschermt je naasten en je gespreks-

partners! 

1. Basisgezondheidsregels 

In de eerste plaats worden de basisgezondheidsregels nageleefd. 

• Hou steeds 1,5 m afstand, ook tijdens woon-werkverkeer. 

• Ontsmet je handen bij het binnenkomen van een gebouw. 

• Was geregeld je handen volgens de regels voor handhygiëne. 

• Volg de regels voor nies- en hoesthygiëne. 

• Beperk je fysieke sociale contacten. 

• Draag steeds een mondneusmasker 

 

o op het openbaar vervoer, op drukke openbare plaatsen en overal waar het 

volgens de geldende overheidsmaatregelen verplicht is; 

o in alle gemeenschappelijke ruimten in de drie OCW-vestigingen; 

o in alle situaties (op het werk of elders) waarin je de afstand van 1,5 m niet kan 

naleven. 

 

• Als je ziek bent, ga je niet naar je werkplek of afspraak op locatie. Je raadpleegt je arts 

en je volgt zijn advies en de regels bij ziekte in OCW. 

 

2. Specifieke maatregelen 

Daarnaast gelden ook specifieke maatregelen. 

• Geen autodelen voor woon-werkverkeer, naar een afspraak op locatie of tijdens 

metingen. 

• Als het in uitzonderlijke gevallen uit praktische overwegingen toch nodig blijkt te zijn om 

een voertuig te delen, draagt elke passagier tijdens de gehele rit een mondmasker en 

wordt het voertuig goed verlucht. Het wordt voor en na gebruik zoals gebruikelijk 

ontsmet. 

• De preventieadviseur stelt veiligheidskits ter beschikking (met handgel, spray, 

mondmaskers en fluovest met visuele herhaling van de fysieke afstand) voor ontsmetting 

van voertuigen en andere gedeelde uitrusting voor en na gebruik. In de voertuigen 

herinnert een affiche er visueel aan dat ontsmetting voor en na gebruik moet. 

• Op de bouwplaats of andere locatie wordt de fysieke afstand steeds nageleefd (net 

zoals andere gebruikelijke veiligheidsregels), ook als je samen in dezelfde OCW-

werkbubbel zit. Als dat niet mogelijk is, wordt een mondneusmasker gedragen. 

• OCW-medewerkers attenderen elkaar en hun gesprekspartners er indien nodig op om 

zich aan de regels te houden. 
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• OCW informeert bij de werfleider of verantwoordelijke naar de gangbare 

veiligheidsregels van de opdrachtgever, bij voorkeur enkele dagen vooraf. OCW 

onderneemt de nodige stappen om aan de eisen te voldoen of roept indien nodig de 

ondersteuning van de opdrachtgever in.  

Overleg en uitwisseling van informatie over wederzijdse maatregelen leidt tot een algemeen 

gevoel van veiligheid tijdens de samenwerking. 

Zo bouwen we samen én veilig duurzame wegen!        


