Toolbox Covid -19

Checklist voor uitzendkrachten

V.0

Gebruik deze checklist om te controleren of je als uitzendkracht alle informatie van de
werkgever waar je bent tewerkgesteld hebt ontvangen ivm. Covid-19. Is dit niet het geval
verwittig dan je contactpersoon of breng je uitzendkantoor hiervan op de hoogte.
1° INLICHTINGEN
Ik heb inlichtingen ontvangen/opleiding gekregen over de in het bedrijf genomen maatregelen
teneinde de verspreiding van het coronavirus te bestrijden
Ik heb toegang tot intern informatie- en sensibiliseringsmateriaal binnen het bedrijf (affiches,
brochures, instructiefiches, …)
Ik weet met wie ik contact moet opnemen in het bedrijf bij vragen heb over de specifieke Covid-19maatregelen die op mijn werkplek geïmplementeerd zijn?

2° SOCIAL DISTANCING
Ik weet hoe ik een fysieke afstand van min. 1,5 m met andere personen op mijn werkplek en tijdens
mijn werk moet respecteren:
Er zijn hulpmiddelen aanwezig (grondmarkeringen, verplichte rijstroken, afbakening van zones,
verbodstekens, …)
Er werden maatregelen genomen op alle plaatsen die ik in het bedrijf vaak gebruik (parking,
kleedkamer, refter, toiletten, kantoren, werkplaatsen, liften, trappen, ...)
Er werden maatregelen genomen voor de verplaatsingen naar buiten (in voertuigen, op bouwwerven,
voor klantenbezoek, ...)
Er werden specifieke maatregelen genomen ingeval van de onmogelijkheid te voldoen aan de min.
1,5 m afstand (schermen of scheidingswanden, beperkte tijd, mondmasker, …).
Ik heb van de gebruiker instructies ontvangen om mijn mondmasker op de juiste manier te
gebruiken.

3° HYGIENE
Ik weet hoe een goede handhygiëne te hebben in het bedrijf:
Ik weet wanneer en hoe mijn handen op een correcte wijze te wassen
Vloeibaar zeep en water zijn beschikbaar en gemakkelijk toegankelijk
Ontsmettende handgel is beschikbaar
Ik ken en pas de juiste gebaren toe bij hoesten of niezen
Regelmatige en frequente schoonmaak van de lokalen wordt in het bedrijf georganiseerd
Regelmatige reiniging of vervanging van de vervuilde arbeidsmiddelen wordt in het bedrijf
georganiseerd

4° WAAKZAAMHEID
Ik weet wat te doen bij ziekte of het optreden van symptomen, een procedure is in het bedrijf
voorzien
Ik blijf waakzaam en pas de beschermingsmaatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus
nauwgezet toe op mijn werkplek

De strijd tegen Covid-19 is ieders verantwoordelijkheid.
Wees waakzaam voor jezelf en de mensen om je heen.
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