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VRAGENLIJST WIJZIGINGEN ARBOBELEID COVID -19
De komst van het COVID-19 virus heeft veel vragen met zich meegebracht. Verschillende wetenschappelijke
disciplines onderzoeken de mechanismen waarlangs het virus zich ontwikkelt en manifesteert. Zelfs vanuit de
virologie zijn nog basale vragen onbeantwoord, zoals ‘Vanaf wanneer draagt een besmet persoon het virus
over’ en ‘Kan men besmet zijn zonder griepsymptomen te ervaren?’

Wat betekent het COVID-19 virus voor uw bedrijf?
Sinds de komst en de snelle verspreiding van het COVID-19 virus is de kans op virusoverdracht dominant
aanwezig en bepalend voor de gezondheidsrisico’s in de werkomgeving. Nu sinds eind mei 2020 de nationale
voorzorgsmaatregelen van de Rijksoverheid zijn afgezwakt, zal het thuiswerken langzaamaan overgaan naar
werken in de kantooromgeving.
Werkgevers hebben een zorgplicht te vervullen. Deze staat op generieke wijze verwoord in art. 3 van de
Arbowet. Nieuw onder dit voorschrift valt nu het gezondheidsrisico van virusoverdracht door COVID-19 en de
daarbij horende preventiemaatregelen.

De vragenlijst
Om de arbeidsrisico’s bij deze geleidelijke overgang te inventariseren is een vragenlijst opgesteld. Het doel is
om de maatgevende risicofactoren en beheersmaatregelen te inventariseren. Deze lijst is niet uitputtend. Op
basis van een interne evaluatie zullen vervolgens bedrijfsspecifieke maatregelen geformuleerd moeten
worden. Zo geldt voor elk bedrijf een eigen omgangsvorm waarmee de werkgever zijn medewerkers
verantwoording geeft om de kans op virusoverdracht te beperken.

De kantoor- en technische werkomgeving
Voor de kantoorwerkomgeving waarin meerdere medewerkers aanwezig zijn geldt dat men, op basis van de
huidige stand der wetenschap, virusoverdracht niet kan uitsluiten. Werken vanuit huis is in deze de voorlopige
oplossing. Op den duur zal werken vanuit een kantooromgeving weer zijn intreden doen. Als eerste moet
worden bepaald welke medewerkers weer in een gemeenschappelijk kantooromgeving kunnen gaan werken.
Dit moet in nauw overleg met de Bedrijfsarts plaatsvinden. Voor technische werkomgevingen gelden dezelfde
voorzorgsmaatregelen, waarbij sociale afstand de meeste aandacht behoeven.

Het luchtbehandelingssysteem
De kans op virusoverdracht door de lucht wordt door experts als 9 maal groter ingeschat als overdracht via
besmette oppervlakten. Deze verhouding tussen beide besmettingsrouten kan een goede richtlijn zijn voor de
inzetverdeling van de te nemen voorzorgsmaatregelen.
Technisch gezien is de regelbaarheid van het luchtbehandelingssysteem van groot belang om een gezond
binnenklimaat aan te kunnen bieden. Middels luchtcirculatie worden de in de lucht hangende aerosolen met
virussen ververst. De afgezogen lucht zal vervolgens gefilterd moeten worden om recirculatie uit te sluiten.
Los van de wetenschappelijke onderbouwing van de wijze van virusoverdracht heeft de werkgever ook te
maken met de beleving van zijn medewerkers. Het geven van voorlichting is afhankelijk van de heersende en
ook individuele meningen. Voor het geven van juiste voorlichting zal beschikbare kennis moeten worden
omgezet naar begrijpbare en acceptabele informatie. Het invullen van de vragenlijst zal hierbij verduidelijking
moeten geven.
Tot slot, onderstaande items zijn gebaseerd op de voorschriften uit de Arbowetgeving en de maatregelen van
de Rijksoverheid, verwoord door het RIVM. Met het gebruik van de vragenlijst is het tevens van belang om de
RIVM-website dagelijks te volgen, zodat men op de hoogte blijft van de actuele stand van zaken.
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Hygiënemaatregelen

Thuiswerken

Aandachtspunten voor kantoorwerkomgevingen
Inventariseer welke medewerkers zich als kwetsbaar ervaren;
Stel per kwetsbare medewerker maatregelen voor om een veilige werkomgeving te creëren;
Bespreek de maatregelen met de bedrijfsarts.
Bepaal welke medewerker vanaf wanneer weer op kantoor kan gaan werken
…

Maak werkafspraken waarbij Zwangeren hun werkzaamheden kunnen uitvoeren;
Uitgangspunt is voor het voorzorgsprincipe.
Een minimale afstand tussen de medewerkers van 1,5 m om COVID-19 overdracht via de lucht te
voorkomen;
Richt beeldscherm-, vergader-, overleg-, en lunchplekken in met onderlinge afstand van 1,5 m;
Hang verticale transparant schermen op tussen beeldschermwerkplekken;
Markeer looppaden en voer looprichtingregels in, zodat collega’s op grotere afstand van elkaar
blijven;
Zorg voor een minstens 5-voudige ventilatiecapaciteit1 van het luchtbehandelingssysteem;
Voorkom lucht recirculatie, creëer anders luchtstroom middel het open van ramen;
Verbiedt gebruik van losse ventilatoren;
Organiseer verspreide lunchtijden;
Beperk gebruik van liften tot maximaal 2 personen;
Voorkom contact met derden in de kantoorruimte;
…
Neem maatregelen om besmetting via oppervlakte-contact te beperken:
Plaats bij ingang een handpomp met desinfectans;
Laat aanvullend veel gebruikte oppervlakten, zoals deurklinken ect., regelmatig reinigen.
Bied medewerkers meubilair waarmee de thuiswerkplek eenzelfde ondersteuning benadert als in
de kantooromgeving:
Bied stoelen aan met armleuning;
Bied in hoogte verstelbare stoelen aan;
Bied in hoogte verstelbare bureaubladen aan;
Bied computers aan waarbij toetsenbord en beeldscherm los van elkaar beweegbaar zijn;
…

Wettelijke verwijzing

Arbowet art. 5:
Inventarisatie en
evaluatie van risico's
Arbowet art. 1.42:
Zwangere
werknemers en
werknemers tijdens
de lactatie

Arbowet art. 3 en
actuele
Rijksoverheidsmaatregelen

Idem

Art. 7:658, lid 1b, BW,
NEN 1335:
Kantoormeubelen –
Kantoorstoelen

Voorkom stilstaande lucht waarin aerosolen aanwezig blijven en voor virusoverdracht kunnen zorgen. Lucht recirculatie via het luchtbehandelingssysteem moet voorkomen worden of anders
geminimaliseerd.
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Aandachtspunten voor kantoorwerkomgevingen

6.

Takenpakket
Preventiemedewerker

Wijs een Preventiemedewerker aan als aanspreekpunt voor vragen over besmettingsgevaar en
werkplekherinrichting.
Laat de Preventiemedewerker opleiden met aanvullende kennis over COVID-19.

7.

Voorlichting
medewerkers

8.

9.

Verstrek informatie aangaande de actuele RIVM Corona-maatregelen;
Geef voorlichting over besmettingsgevaar en bespreek de aanpassingen in omgangsvormen;
Gebruik voorlichtingsmateriaal van Rijksoverheid.

Actualiseer de RI&E;
Documentatie arbobeleid Voeg de nieuwe verbetermaatregelen toe aan het Plan van Aanpak.

Bedrijfsspecifieke
maatregelen

Stel een toegangsprocedure op waarmee leidinggevenden dagelijks aan het begin van de werkdag
een gezondheidscheck kunnen uitvoeren.
Controleer regelmatig de RIVM op veranderingen in de voorzorgsmaatregelen.
…

Wettelijke verwijzing

Arbowet art. 8:
voorlichting en
onderricht
Arbowet art. 5, lid 4:
Actualisatie RI&E

−

