Werken met derden – COVID-19
Checklist om afspraken tussen opdrachtgever en aannemer te overlopen
Deze checklist is een onderdeel van de algemene nota werken met derden.
Het overlopen van deze afspraken gebeurt voor de aanvang van de werken

Datum gesprek afsprakennota:
Datum aanvang werken:
Locatie van de werken:

De aannemer wordt er attent op gemaakt dat in de locatie richtlijnen met betrekking tot social
distancing en hygiëne verspreid zijn uitgehangen. Alle desbetreffende informatie wordt tevens
vooraf overgemaakt aan de aannemer. De aannemer informeert op zijn beurt zijn medewerkers
(hierna medewerkers genoemd) over de interne richtlijnen.
⃝

Medewerkers met milde hoest of koorts worden niet toegelaten op de werkplek.

⃝

Alle medewerkers moeten zich dagelijks registreren (bij voorkeur via papieren logboek of
digitaal indien mogelijk). Dit om eventuele contactopsporing te faciliteren.

⃝

Alle medewerkers zijn op de hoogte over de wijze van virale overdracht (druppeltjes via
hoesten, niezen, maar ook via oppervlakken), kennen de gouden regels (zie ommezijde)
en passen deze toe.

⃝

Alle medewerkers moeten regelmatig de handen wassen met water en zeep of ontsmetten
en dat minstens voor en na de shift, voor het nuttigen van een maaltijd, na gebruik van het
toilet, na hoesten, niezen, snuiten, …

⃝

Alle medewerkers weten waar er faciliteiten zijn voor het wassen of ontsmetten van de
handen.

⃝

Het dragen van een mondmasker is verplicht tijdens verplaatsingen in gebouwen, tijdens
werken in publiek toegankelijke delen van gebouwen en in bepaalde delen van het openbaar
domein. De maskerplicht wordt kenbaar gemaakt door middel van affiches.

⃝

Er is een duidelijke werkplanning. Alle taken kunnen uitgevoerd worden op voldoende
afstand van elkaar en van burgers (> 1.5 meter). Zowel intern als extern personeel kent de
werkplanning.
Wanneer na uitputting van de organisatorische maatregelen en collectieve beschermingsmiddelen er toch nog dringende taken zijn waarbij de men 1,5 meter niet kan respecteren, is
het dragen van een mondneusmasker verplicht. Het moet echter gaan om occasionele taken.
Werkzaamheden op minder dan 1,5 m gedurende langere tijd zijn tot op heden verboden.

⃝

Ook in de refter, vergaderzaal, … moet de veilige afstand van 1,5 meter gerespecteerd
worden. Tafel en stoel worden afgewassen na gebruik van de refter of vergaderzaal. Liften
mogen gebruikt worden voor vervoer van goederen, maximaal 1 persoon mag dit begeleiden.

⃝

Wanneer, mits toestemming, arbeidsmiddelen worden gebruikt die eigen zijn aan de
werkplek of wanneer uitvoerders arbeidsmiddelen delen, moeten deze na elk gebruik
gereinigd worden met proper water, een microvezeldoek en detergent (of een evenwaardig
alternatief).

⃝

Gaat het om buitenlandse werkkrachten, dan moeten een aantal gegevens doorgegeven
worden (registratieplicht of Passenger Location Form). Hiervoor kan men contact opnemen
met de Juridische Dienst.

⃝

Wanneer een medewerker positief test op covid-19 wordt de opdrachtgever onmiddellijk
geïnformeerd. Dit wanneer hij/zij werkzaamheden uitvoert/uitvoerde op één van onze sites
én in de periode ‘tot 2 dagen voor aanvang van de symptomen’.
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