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Checklist preventie COVID 19 
 

 Naam inspecteur :   

 Ondernemingen :   

 Adres :   

    

 E-mailadres :   

 KBO :   

 #werknemers TBE :   

 datum bezoek :   

 gesproken met HL :   

 gesproken met PA :   

 gesproken met WN :   

 EDPB :   

 

Inspectiewijze: ☐ Ter plaatse   ☐ Telefonisch 

 

A. Administratief onderzoek 

1) Informatie en vorming 
• Gaat het om een bedrijf uit een cruciale sector of met een essentiële 

dienstverlening? 
☐ Ja   ☐ Nee 

• Word je als inspecteur zelf onthaald zoals het hoort (geen hand, 
automatisch afstand houden). Indien nee, inspectie stoppen, 
opleggen dat men EDPB moet consulteren. Telefonische inspectie 
gaat verder. 
☐ Ja   ☐ Nee 

• Beschikt men over advies van de externe preventiedienst? 
☐ Ja   ☐ Nee  

• Heeft men hiervoor een opleiding aan de werknemers gegeven? 
☐ Ja   ☐ Nee  

• Is men op de hoogte van de wijze van overdracht van de ziekte 
(direct contact via druppeltjes via hoesten, niezen, maar ook via 
oppervlakten)? 
☐ Ja   ☐ Nee  

• Heeft men een schoonmaakprogramma met prioritaire aandacht 
voor oppervlakten, klinken, knoppen, telefoons, printers (alles wat 



v. 6 03/04/2020 

aangeraakt wordt)? 
☐ Ja   ☐ Nee  

• Heeft men voorzien om de werkplaats te ontsmetten wanneer een 
werknemer de werkplek wegens ziekte verlaat? 
☐ Ja   ☐ Nee  

2) Personen vreemd aan de onderneming 
 

• Worden derden ingelicht van deze maatregelen? 
☐ Ja   ☐ Nee 

• Neemt men maatregelen om niet-essentiële derden (bv. bezoekers) 
te beperken? 
☐ Ja   ☐ Nee 

3) Maatregelen voor werknemers 
• Worden werknemers met nieuwe klachten van een acute bovenste 

of onderste luchtweginfectie (zoals hoesten of niezen, of een 
verhoogde temperatuur) geïnstrueerd om thuis te blijven en hun 
huisarts te bellen? 
☐ Ja   ☐ Nee 

• Wordt dit ook in communicatie opgenomen? 
☐ Ja   ☐ Nee  

• Wordt maximaal in telewerk voorzien? 
☐ Ja   ☐ Nee 

• Werden met de arbeidsarts maatregelen besproken in verband met 
de aanwezigheid van werknemers uit de risicogroep (60+, hart- of 
vaatziekten, diabetes, chronische luchtwegaandoening, 
kankerpatiënten)? 
☐ Ja   ☐ Nee 

B. Onderzoek op de arbeidsplaats 

1) Sociale voorzieningen 
 

• Zijn er mogelijkheden om de handen te wassen? 
☐ Ja   ☐ Nee 

• Is er papier voorzien? 
☐ Ja   ☐ Nee 

• Hangen er instructies uit hoe de handen correct gewassen moeten 
worden? 
☐ Ja   ☐ Nee 

• Hangen de richtlijnen van de overheid uit i.v.m. sociale distantiëring 
en hygiëne ? 
☐ Ja   ☐ Nee 

• Zijn er maatregelen genomen in de refter om op afstand van elkaar 
te eten (minstens 1,5m tussenin, niet recht over elkaar) ? 
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☐ Ja   ☐ Nee 

2) Kantoren 
• Is het voor de aanwezigen effectief onmogelijk om te telewerken? 

☐ Ja   ☐ Nee 
• Kan men op voldoende afstand van elkaar werken (minstens 1,5m)? 

☐ Ja   ☐ Nee 
• Zijn de lokalen voldoende verlucht? 

☐ Ja   ☐ Nee 
• Zijn er maatregelen genomen om besmetting via materialen te 

voorkomen (reiniging van werkstukken en arbeidsmiddelen die door 
meerdere werknemers gebruikt worden)? 
☐ Ja   ☐ Nee 

3) Werkposten 
• Kan men op voldoende afstand van elkaar werken (minstens 1,5m)? 

☐ Ja   ☐ Nee 
• Indien men in de bedrijven van de cruciale sectoren of essentiële 

diensten toch dichter moet werken dan 1,5m van elkaar, wordt dit 
dan beperkt in de tijd en in het aantal personen? Gaat men na welke 
beschermingsmiddelen er passend zijn? 
☐ Ja   ☐ Nee 

• Zijn de lokalen voldoende verlucht? 
☐ Ja   ☐ Nee 

• Zijn er maatregelen genomen om besmetting via materialen te 
voorkomen (reiniging van werkstukken en arbeidsmiddelen die door 
meerdere werknemers gebruikt worden)? 
☐ Ja   ☐ Nee 

4) Liften 
• Worden liften uit dienst genomen of is er een affichering dat ze zo 

weinig mogelijk gebruikt mogen worden of gebruik door beperkt 
aantal mensen afhankelijk van de oppervlakte van de kooi (reden: 
in een lift kan social distancing moeilijk toegepast worden)? 
☐ Ja   ☐ Nee   ☐ NVT 

5) Vergaderzalen 
• Worden niet-essentiële vergaderingen geannuleerd? 

☐ Ja   ☐ Nee   ☐ NVT 
• Worden de essentiële vergaderingen beperkt in tijd? 

☐ Ja   ☐ Nee   ☐ NVT 
• Wordt het aantal deelnemers beperkt? 

☐ Ja   ☐ Nee   ☐ NVT 
• Wordt na het vergaderen de ruimte gereinigd en verlucht? 

☐ Ja   ☐ Nee   ☐ NVT 
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6) Voertuigen 
• Worden voertuigen bij wissel van chauffeur gereinigd en ontsmet? 

☐ Ja   ☐ Nee   ☐ NVT 
• Worden de regels van social distancing ook gerespecteerd in 

gemeenschappelijk vervoer? 
☐ Ja   ☐ Nee   ☐ NVT 

7) Business continuity plan 
• Indien er door vele afwezigheden met een kleiner team dan 

gebruikelijk gewerkt wordt, werd dan mee in de risicoanalyse 
opgenomen dat dit een probleem kan vormen voor de eerste hulp 
en de interne brandbestrijdingsdienst te blijven en ook het veilig 
blijven uitvoeren van veiligheidstaken. De algemene regel blijft in 
elk geval telewerk waar mogelijk. 
☐ Ja   ☐ Nee   ☐ NVT 
 
 
Opmerkingen 
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