
1) Vóór de indiensttreding1) Vóór de indiensttreding

VoorbereidingenVoorbereidingen
Opleiden onthaalverantwoordelijken/peters/meters mbt extra genomen maatregelen mbt Covid-19 Opleiden onthaalverantwoordelijken/peters/meters mbt extra genomen maatregelen mbt Covid-19 
Controleer of onthaalverantwoordelijke/peter/meter de extra genomen maatregelen kent en toepast Controleer of onthaalverantwoordelijke/peter/meter de extra genomen maatregelen kent en toepast 
Verzamelen beschikbare Covid-19 informatiedocumenten  Verzamelen beschikbare Covid-19 informatiedocumenten  
Verzamelen specifieke beschermingsmiddelen mbt. Covid-19 (bv. vest, mondmasker, handschoenen, scherm, Verzamelen specifieke beschermingsmiddelen mbt. Covid-19 (bv. vest, mondmasker, handschoenen, scherm, 
scheidingswand) scheidingswand) 
Voor 1ste werkdag: aan de uitzendkracht overhandigen specifieke procedures- en toegangsvoorwaarden mbt. Voor 1ste werkdag: aan de uitzendkracht overhandigen specifieke procedures- en toegangsvoorwaarden mbt. 
het bedrijf  het bedrijf  
Andere:   Andere:   

2) Tijdens de indiensttreding2) Tijdens de indiensttreding
Algemene instructies in het bedrijf  Algemene instructies in het bedrijf  

Tot wie kan de uitzendkracht zich richten met betrekking tot vragen over covid-19 Tot wie kan de uitzendkracht zich richten met betrekking tot vragen over covid-19 
Welke zijn de aankomst- en vertrekregels van het bedrijf en hoe werken met prikklok (uur aankomst/vertrek) Welke zijn de aankomst- en vertrekregels van het bedrijf en hoe werken met prikklok (uur aankomst/vertrek) 
Inlichtingen over de verkeersregels in het bedrijf (buiten/binnen) en de bestaande signalisatie (grondmarkeringen, Inlichtingen over de verkeersregels in het bedrijf (buiten/binnen) en de bestaande signalisatie (grondmarkeringen, 
rijrichting, gebruik van liften, roltrappen, verboden toegang tot lokalen, …) rijrichting, gebruik van liften, roltrappen, verboden toegang tot lokalen, …) 
Inlichten over de te volgen procedure bij het gebruik van sociale voorzieningen (kleedkamers, refters, toiletten, Inlichten over de te volgen procedure bij het gebruik van sociale voorzieningen (kleedkamers, refters, toiletten, 
verdelers, rookkamers, …) verdelers, rookkamers, …) 
Regels voor het organiseren van teambijeenkomsten Regels voor het organiseren van teambijeenkomsten 
Procedure bij ziekte (symptomen van het type Covid-19) Procedure bij ziekte (symptomen van het type Covid-19) 
Procedure voor de handhygiëne (wanneer?, waar?, hoe?) Procedure voor de handhygiëne (wanneer?, waar?, hoe?) 
Specifieer op welke plaatsen de handgel zich bevindt in het bedrijf Specifieer op welke plaatsen de handgel zich bevindt in het bedrijf 
Overhandigen van de informatiedocumenten over de Covid-19 regels Overhandigen van de informatiedocumenten over de Covid-19 regels 
Bezoek van de verschillende werkplaatsen en sociale voorzieningen mits toepassing van social distancing Bezoek van de verschillende werkplaatsen en sociale voorzieningen mits toepassing van social distancing 
Andere:   Andere:   

Specifieke instructies aangaande de werkpost Specifieke instructies aangaande de werkpost 
Beschrijving van de genomen extra collectieve beschermingsmaatregelen covid-19 mbt de werkpost 
Instructies voor het dragen van mondmaskers, handschoenen,… (dragen, vernieuwen, weggooien,…) 
Covid-regels met betrekking tot het reinigen of vernieuwen van de arbeidsmiddelen 
Covid-regels met betrekking tot het reinigen en opbergen van de werkkledij 
Procedures met betrekking tot het verzamelen van vervuild materiaal en afval 
Organisatie van werkteams 
Toe te passen regels ten opzichte van klanten, bezoekers en leveranciers 
Toe te passen regels bij de klanten, op de externe werven 
Andere:   

Instructies m.b.t. de verplaatsingen naar werven /Thuis-werkgever/terug naar huis Instructies m.b.t. de verplaatsingen naar werven /Thuis-werkgever/terug naar huis 
Herinnering van de covid-regels die van toepassing zijn op het openbaar vervoer  
Covid-regels van toepassing bij gebruik van bedrijfswagens 
Covid-regels van toepassing bij het wassen van de handen thuis 
Andere:  

    OK   NVT*OK   NVT*

1 1 Deze checklist is een voorstel van ontwerp van Preventie en interim dat op maat van het bedrijf kan worden vervolledigd/aangevuld. (www.p-i.be - 0800 23 999)Deze checklist is een voorstel van ontwerp van Preventie en interim dat op maat van het bedrijf kan worden vervolledigd/aangevuld. (www.p-i.be - 0800 23 999)

V.0V.0Toolbox Covid -19 Toolbox Covid -19 
Onthaal door gebruiker: ChecklistOnthaal door gebruiker: Checklist11

Betreft:  Betreft:  
Naam en functie van de onthaalde persoon:Naam en functie van de onthaalde persoon:
Datum van indiensttreding:Datum van indiensttreding:
Checklist ingevuld door:   Checklist ingevuld door:   

NVT* : wanneer dit niet van toepassing is of er geen verantwoordelijke is die de checklist invult.


