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Achtergrond en toepassingsgebied van de richtsnoeren 
Deze niet-bindende richtsnoeren zijn bedoeld om werkgevers en werknemers veilig en gezond te 
houden in een werkomgeving die door de COVID-19-pandemie ingrijpend is veranderd. De richtsnoeren 
geven advies over: 

Risicobeoordeling en geschikte maatregelen 
 minimale blootstelling aan COVID-19 
 hervatting van de werkzaamheden na een sluitingsperiode 
 omgaan met hoge absentiepercentages 
 beheer van werknemers die thuiswerken 

Werknemers betrekken 

Zorgen voor werknemers die ziek zijn geweest 

Plannen en leren voor de toekomst 

Goed op de hoogte blijven 

Informatie voor sectoren en beroepen 

De richtsnoeren bevatten voorbeelden van algemene maatregelen die, afhankelijk van de specifieke 
werksituatie, de werkgevers helpen om bij de hervatting van hun activiteiten een geschikte, veilige en 
gezonde werkomgeving te creëren. 

Dit document bevat links naar relevante informatie van EU-OSHA. Achterin dit document zit een lijst 
met hulpbronnen van verschillende aanbieders die zich richten op verschillende bedrijfstakken en 
banen. Houd er rekening mee dat de informatie in deze richtsnoer geen betrekking heeft op de 
gezondheidszorg, waarvoor specifiek advies beschikbaar is (bijv. van het ECDC, de WGOen het CDC). 

Raadpleeg, voor specifieke vragen of zorgen die niet aan bod komen in dit document, de informatie van 
de lokale overheden, zoals de gezondheidsdienst of de arbeidsinspectie. 

 

Inleiding 
Naar aanleiding van de pandemie door het MERS-coronavirus 2019 (COVID-2019) hebben de meeste 
lidstaten van de Europese Unie (EU) een aantal maatregelen genomen, waaronder maatregelen die 
van invloed zijn op de werkplekken, om de verspreiding van het virus tegen te gaan. De arbeidswereld 
wordt tijdens deze crisis zwaar getroffen, en daarom moeten alle delen van de samenleving – met 
inbegrip van bedrijven, werkgevers en sociale partners – een rol spelen om werknemers, hun gezinnen 
en de samenleving in het algemeen te beschermen. 

De aard en de omvang van de beperkingen, zoals het opschorten van niet-essentiële activiteiten, 
verschillen van lidstaat tot lidstaat en van sector tot sector, maar een aanzienlijk deel van de 
werknemers moet ofwel thuiswerken, ofwel, als hun werk niet op afstand kan worden verricht, thuis 
blijven, vaak onder een regeling die het inkomen vervangt. 

Zodra de maatregelen rond social distancing voldoende vermindering van de COVID-19-overdracht 
bereiken, staan de nationale overheden een geleidelijke hervatting van de werkzaamheden toe. Dit 
gebeurt stapsgewijs: werk dat onmisbaar is voor de bescherming van de gezondheid en de economie 
wordt als eerste toegestaan en werk dat effectief kan worden gedaan vanuit huis wordt als laatste 
toegestaan. Ongeacht hoe en in welke mate de normale werkzaamheden worden hervat, is het zeer 
waarschijnlijk dat sommige maatregelen nog enige tijd van kracht zullen blijven om een sterke toename 
van het aantal infecties te voorkomen (COVID-19: richtsnoeren voor de werkplek). Bovendien is het 
mogelijk dat een toename van het aantal infecties in de toekomst in sommige gevallen een herinvoering 
van de beperkende maatregelen zal vereisen. 

De COVID-19-crisis zet werkgevers en werknemers onder druk, omdat ze in zeer korte tijd nieuwe 
procedures en praktijken moesten implementeren of hun werk- en bedrijfsactiviteiten moesten 
opschorten. Het strategisch EU-kader voor gezondheid en veiligheid op het werk biedt praktische 
ondersteuning voor de terugkeer naar de werkplek: geschikte, preventieve maatregelen zullen een 

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/infection-prevention-and-control-and-preparedness-covid-19-healthcare-settings
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/health-workers
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/healthcare-facilities/hcp-return-work.html?deliveryName=USCDC-10_4-DM23416
https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_guidance_for_the_workplace
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veilige en gezonde terugkeer naar het werk mogelijk maken na een versoepeling van de maatregelen 
rond social distancing en dragen ook bij tot het onderdrukken van de overdracht van COVID-19. 

 

Uw risicobeoordeling bijwerken en geschikte maatregelen 
nemen 
Net als bij normale werkomstandigheden vormt de identificatie en beoordeling van risico's in zowel de 
fysieke als de psychosociale werkomgevingen het uitgangspunt voor het beheer van de veiligheid en 
gezondheid op het werk (VGW) in het kader van de COVID-19-maatregelen. Werkgevers zijn verplicht 
om hun risicobeoordeling te herzien wanneer er het werkproces verandert en om alle risico's in 
overweging te nemen, met inbegrip van de risico's op de geestelijke gezondheid. Bij de herziening van 
de risicobeoordeling moet aandacht worden besteed aan eventuele anomalieën of omstandigheden die 
problemen veroorzaken en aan de manier waarop deze de organisatie kunnen helpen om op de lange 
termijn veerkrachtiger te worden. Vergeet niet dat het belangrijk is om werknemers en hun 
vertegenwoordigers te betrekken bij de herziening van de risicobeoordeling. Doe een beroep op uw 
risicopreventiemedewerker of bedrijfszorgverlener als u die heeft. U kunt bij de overheid actuele 
informatie inwinnen over de prevalentie van COVID-19 in uw regio en dit gebruiken als input voor uw 
beoordeling. Zodra de risicobeoordeling is bijgewerkt, is de volgende stap een actieplan maken met 
geschikte maatregelen. Hieronder staan enkele voorbeelden van kwesties die gerelateerd zijn aan 
COVID-19 en waarmee rekening moet worden gehouden bij het opstellen van een dergelijk actieplan. 

Minimale blootstelling aan COVID-19 op het werk 
De implementatie van praktijken rond veilig werken om de blootstelling aan COVID-19 op het werk te 
beperken, vereist eerst een beoordeling van de risico's en daarna de implementatie van de hiërarchie 
van de procesbeheersing. Dit betekent dat er controlemaatregelen moeten worden geïntroduceerd om 
het risico eerst uit te sluiten en als dit niet mogelijk is, om de blootstelling van de werknemers tot een 
minimum te beperken. Begin eerst met collectieve maatregelen en vul deze zo nodig aan met 
individuele maatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's). Hieronder staan enkele 
voorbeelden van controlemaatregelen, maar deze zullen vanwege hun aard niet allemaal van 
toepassing zijn op alle werkplekken of banen. 

 Voer voorlopig alleen onmisbare werkzaamheden uit; stel sommige werkzaamheden uit tot 
wanneer het risico lager is. Lever indien mogelijk diensten op afstand (via telefoon of video) in 
plaats van persoonlijk. Zorg ervoor dat alleen de werknemers die onmisbaar zijn voor het werk 
op de werkplek aanwezig zijn en minimaliseer de aanwezigheid van derden. 

 Verminder, voor zover mogelijk, het fysieke contact tussen de werknemers (bv. tijdens 
vergaderingen of pauzes). Isoleer werknemers die hun taken veilig alleen kunnen uitvoeren en 
die geen gespecialiseerde apparatuur of machines nodig hebben die niet kunnen worden 
verplaatst. Laat ze bijvoorbeeld, indien mogelijk, alleen werken in een reservekantoor, 
personeelsruimte, kantine of vergaderzaal. Vraag, indien mogelijk, aan kwetsbare werknemers 
om thuis te werken (ouderen en mensen met chronische aandoeningen (waaronder 
hypertensie, long- of hartproblemen, diabetes, of mensen die een kankerbehandeling of een 
andere vorm van immuunsuppressie ondergaan) en zwangere werknemers. Werknemers met 
naaste familieleden die een groot risico lopen, moeten mogelijk ook thuiswerken. 

 Elimineer, of beperk de fysieke interactie met en tussen klanten zoveel mogelijk. Bijvoorbeeld 
door bestellingen online of via de telefoon te doen, door contactloze leveringen of 
gecontroleerde invoer (en vermijd buiten ook drukte) en door fysieke afstand te houden zowel 
binnen als buiten het bedrijfsterrein. 

 Als u goederen levert, doe dit dan via ophaling of levering buiten het bedrijfsterrein. Adviseer 
de bestuurders en bezorgers over een goede hygiëne in de cabine en voorzie hen van de 
geschikte handgel en doekjes. Werknemers die leveringen doen, moeten gebruik kunnen 
maken van faciliteiten zoals toiletten, cafetaria's, kleedkamers en douches, zij het met de juiste 
voorzorgsmaatregelen (zoals het toestaan van slechts één gebruiker per keer en een 
regelmatige schoonmaak). 

https://oshwiki.eu/wiki/Occupational_safety_and_health_risk_assessment_methodologies
https://oshwiki.eu/wiki/Hierarchy_of_prevention_and_control_measures
https://oshwiki.eu/wiki/Hierarchy_of_prevention_and_control_measures
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/leaflet-information-covid-19-people-chronic-diseases
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/leaflet-information-covid-19-people-immunocompromising-condition
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/leaflet-information-covid-19-people-immunocompromising-condition
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/leaflet-information-covid-19-pregnant-women
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 Plaats een ondoordringbare afscherming tussen de werknemers, vooral als ze geen twee meter 
afstand kunnen houden van elkaar. Afschermingen kunnen doelgericht worden gemaakt of 
geïmproviseerd met behulp van items zoals plastic folie, scheidingswanden, beweegbare lades 
of opbergmeubels. Dingen die niet stevig zijn of die gaten hebben, zoals planten in potten of 
karretjes, of dingen die een risico vormen op struikelen of vallen, moeten worden vermeden. 
Als een afscherming niet kan worden gebruikt, moet er extra ruimte tussen de werknemers 
worden gecreëerd door bijvoorbeeld minstens twee lege bureaus te voorzien aan weerszijden. 

 Als nauw contact onvermijdelijk is, beperk het dan tot minder dan 15 minuten. Beperk het 
contact tussen de verschillende afdelingen van uw bedrijf aan het begin en het einde van elke 
dienst. Plan de maaltijdpauzes om het aantal mensen dat een cafetaria, personeelsruimte of 
keuken deelt te verminderen. Zorg ervoor dat er slechts één werknemer per keer in de 
badkamer en kleedkamer is. Plaats een bordje aan de ingang dat aangeeft wanneer één van 
de toiletten in gebruik is, zodat er slechts één persoon tegelijk binnengaat. Plan diensten zodat 
de schoonmaak- en sanitaire taken regelmatig gebeuren. 

 Zorg voor zeep en water of een geschikte, ontsmettende handgel op handige plaatsen en 
adviseer de werknemers om hun handen regelmatig te wassen. Reinig uw bedrijfsgebouwen 
regelmatig, met name de toonbanken, deurklinken, gereedschappen en andere oppervlakken 
die mensen vaak aanraken en zorg voor een goede ventilatie als dat mogelijk is. 

 Vermijd extra werkdruk voor het schoonmaakpersoneel door passende maatregelen te nemen, 
zoals het toewijzen van extra personeel en het vragen aan werknemers om hun werkplek netjes 
achter te laten. Geef de werknemers papieren doekjes en afvalbakken met een plastic zak erin 
zodat ze kunnen worden geleegd zonder in contact te komen met de inhoud. 

 Als u een risico op infectie hebt vastgesteld ondanks het feit dat u alle haalbare 
veiligheidsmaatregelen hebt toegepast, zorg dan voor de noodzakelijke persoonlijke 
beschermingsmiddelen (PBM's). Leid werknemers op in het juiste gebruik van persoonlijke 
beschermingsmiddelen (PPE) en zorg dat ze de beschikbare richtsnoeren voor het gebruik van 
gezichtsmaskers en handschoenenvolgen. 

 Hang posters op die aanzetten tot thuisblijven bij ziekte, een goede etiquette rond hoesten en 
niezen uitleggen en handhygiëne verplichten bij de ingang van de werkplek en op andere 
plaatsen waar er contact kan zijn. 

 Vergemakkelijk het gebruik van individueel in plaats van collectief vervoer door de werknemers, 
door bijvoorbeeld extra parkeerplaatsen beschikbaar te stellen of een plaats om fietsen veilig 
te stallen. Moedig de werknemers aan om naar het werk te lopen, als dat mogelijk is. 

 Voer een beleid van flexibel verlof en werken op afstand in om de aanwezigheid op de werkplek 
te beperken, wanneer dat nodig is. 

Raadpleeg COVID-19: richtsnoeren voor de werkplek voor meer informatie rond het voorbereiden van 
uw werkplek op COVID-19, inclusief wat u moet doen als iemand die besmet is met COVID-19 op de 
werkplek is geweest en advies rond reizen en vergaderingen. Voor grensarbeiders en gedetacheerde 
werknemers is er ook informatie beschikbaar (personen die in een land werken en regelmatig 
terugkeren naar het andere land waar ze verblijven). 

Hervatting van de werkzaamheden na een periode van sluiting 
Als uw werkplek voor een bepaalde periode is gesloten voor redenen die verband houden met COVID-
19, maak dan een plan voor de hervatting van het werk en houdt rekening met de gezondheid en 
veiligheid. Houd rekening met het volgende in uw plan: 

 Werk uw risicobeoordeling bij zoals hierboven beschreven en raadpleeg COVID-19: 
richtsnoeren voor de werkplek. 

 Voer aanpassingen uit aan de indeling van de werkplek en de organisatie van het werk zodat 
de overdracht van COVID-19 beperkt blijft voordat het werk volledig wordt hervat en voordat 
alle werknemers terugkeren naar de werkplek. Overweeg om de werkzaamheden gefaseerd te 
hervatten, zodat de aanpassingen goed kunnen worden uitgevoerd. Informeer werknemers 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
https://www.who.int/gpsc/tools/Infsheet6.pdf
https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_guidance_for_the_workplace
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22486&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22486&langId=en
https://oshwiki.eu/wiki/Occupational_safety_and_health_risk_assessment_methodologies
https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_guidance_for_the_workplace
https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_guidance_for_the_workplace
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over de aanpassingen en voorzie ze van nieuwe procedures en opleidingen, indien nodig, 
voordat ze hun werk hervatten. 

 Neem contact op met uw Arbodienst en veiligheidsmedewerker als u die heeft en bespreek uw 
plan met hen. 

 Besteed speciale aandacht aan werknemers die een verhoogd risico lopen en wees bereid om 
de meest kwetsbare personen te beschermen, waaronder ouderen en mensen met chronische 
aandoeningen (waaronder hypertensie, long- of hartproblemen, diabetes, of mensen die een 
kankerbehandeling of een andere vorm van immuunsuppressie ondergaan) en zwangere 
werknemers. Let ook op werknemers met naaste familieleden die een verhoogd risico lopen. 

 Overweeg steun te verlenen aan werknemers die mogelijk last hebben van angst of stress. Dit 
kan gaan van managers die werknemers vaker vragen hoe het met hen gaat, het opstellen van 
uitwisselingen of een buddy-systeem tussen collega's, veranderingen in de werkorganisatie en 
werktaken, tot een hulpverleningsprogramma voor werknemers of een coachingsdienst, en het 
aanbieden van contact met een bedrijfsgeneeskundige. Wees u ervan bewust dat werknemers 
mogelijk traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt, zoals de ernstige ziekte of het 
overlijden van een familielid of vriend, of dat ze financiële of persoonlijke problemen hebben. 

 Werknemers die na een periode van isolatie naar de werkplek terugkeren, hetzij als individuele 
maatregel, hetzij als onderdeel van een collectieve isolatie, zullen zich waarschijnlijk zorgen 
maken, met name over het risico op besmetting. Deze zorgen – vooral als het werk is veranderd 
– kunnen leiden tot stress en geestelijke gezondheidsproblemen. Wanneer er maatregelen rond 
social distancing zijn, zijn deze problemen niet alleen waarschijnlijker, maar zijn de gebruikelijke 
copingmechanismen, zoals persoonlijke ruimte, of het delen van problemen met anderen, niet 
beschikbaar (zie Terugkeer naar het werk na ziekteverlof vanwege geestelijke 
gezondheidsproblemen). Verstrek de werknemers informatie over algemeen beschikbare 
bronnen voor steun en advies. Mental Health Europe geeft informatie over hoe u voor uw 
geestelijke gezondheid kunt zorgen en kunt omgaan met de dreiging van COVID-19. 

 Werknemers maken zich mogelijk zorgen over een verhoogde kans op besmetting op de 
werkplek en willen misschien niet terugkeren. Het is belangrijk om hun zorgen te begrijpen, 
informatie te verstrekken over de genomen maatregelen en over de steun die werknemers ter 
beschikking staat. 

Omgaan met hoge absentiepercentages 
Afhankelijk van de besmettingsgraad in uw omgeving en de geldende protocollen, kunnen veel van uw 
werknemers afwezig zijn vanwege COVID-19. Als een werknemer uit voorzorg thuis in quarantaine zit, 
kan hij of zij zijn of haar werk op afstand voortzetten (zie hieronder), of als dit niet het geval is, kan hij 
of zij gedurende een bepaalde periode niet werken. 

Werknemers met een bevestigde besmetting van COVID-19 zullen aanzienlijk langer afwezig zijn en 
niet in staat zijn om te werken. Degenen die ernstig ziek worden, hebben na genezing van de infectie 
mogelijk een revalidatieperiode nodig. Bovendien is het mogelijk dat sommige werknemers afwezig zijn 
omdat ze voor een familielid moeten zorgen. 

 De afwezigheid van een aanzienlijk aantal werknemers, al is het maar tijdelijk, kan de 
voortzetting van de werkzaamheden onder druk zetten. Hoewel de beschikbare werknemers 
flexibel moeten zijn, is het belangrijk dat zij zich niet in een situatie gaan bevinden die hun 
gezondheid of veiligheid in gevaar brengt. Houd eventuele extra werkdruk zo laag mogelijk en 
zorg ervoor dat deze niet te lang duurt. Lijnmanagers spelen een belangrijke rol bij het toezicht 
op de situatie en moeten ervoor zorgen dat individuele werknemers niet overbelast worden. 
Respecteer de regels en afspraken rond de werktijden en pauzes, en laat werknemers de 
verbinding verbreken als ze niet aan het werk zijn. 

 Als u het werk aanpast aan een verminderde personeelsbezetting, bijvoorbeeld door nieuwe 
methoden en procedures in te voeren en rollen en verantwoordelijkheden te veranderen, moet 

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/leaflet-information-covid-19-people-chronic-diseases
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/leaflet-information-covid-19-people-chronic-diseases
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/leaflet-information-covid-19-people-immunocompromising-condition
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/leaflet-information-covid-19-people-immunocompromising-condition
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/leaflet-information-covid-19-pregnant-women
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/leaflet-information-covid-19-pregnant-women
https://oshwiki.eu/wiki/Return_to_Work_after_sick_leave_due_to_mental_health_problems
https://oshwiki.eu/wiki/Return_to_Work_after_sick_leave_due_to_mental_health_problems
https://www.mhe-sme.org/covid-19/
https://oshwiki.eu/wiki/Psychosocial_risks_and_workers_health#Work_overload_and_workplace
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worden nagegaan of het personeel extra opleiding en ondersteuning nodig heeft en moet ervoor 
worden gezorgd dat alle werknemers de taak die zij moeten uitvoeren ook kunnen uitvoeren. 

 Zorg dat alle werknemers onmisbare functies kunnen uitvoeren, zodat de werkplek kan blijven 
functioneren, zelfs als belangrijke werknemers afwezig zijn. 

 Als er een beroep wordt gedaan op uitzendkrachten, is het belangrijk om hen te informeren 
over de risico's op de werkplek en hen zo nodig een opleiding te geven. 

Beheer van werknemers die thuiswerken 
In het kader van de fysieke maatregelen die in de meeste lidstaten worden genomen om afstand te 
houden, worden werknemers aangemoedigd of verplicht om thuis te werken als de aard van hun werk 
dat toelaat. De meeste van deze werknemers werken voor de eerste keer thuis en hun werkomgeving 
zal waarschijnlijk in veel opzichten tekortschieten in vergelijking met hun werkplek. De mate waarin de 
thuisomgeving kan worden aangepast, hangt af van de situatie van de werknemer en de tijd en middelen 
die beschikbaar zijn voor de aanpassingen. 

Advies rond veilig en gezond thuiswerken is hier beschikbaar, maar is grotendeels gericht op degenen 
die regelmatig of langdurig thuiswerken. Hieronder staan enkele suggesties om de risico's voor 
werknemers die hun thuiswerkplek niet goed hebben kunnen voorbereiden, tot een minimum te 
beperken. 

 Voer een risicobeoordeling uit waarbij werknemers die thuiswerken en hun vertegenwoordigers 
betrokken zijn. 

 Laat werknemers apparatuur die ze op het werk gebruiken tijdelijk mee naar huis nemen (als 
ze die niet zelf kunnen ophalen, overweeg dan om de levering ervan te regelen). Dit kan onder 
andere gaan om het volgende: computer, beeldscherm, toetsenbord, muis, printer, bureaustoel, 
voetsteun of lamp. Houd bij wie welke artikelen meeneemt om verwarring te voorkomen als het 
normale werk wordt hervat. 

 Geef werknemers die thuiswerken begeleiding bij het inrichten van een werkplek thuis. Een 
goede ergonomie, zoals een goede lichaamshouding en frequente bewegen, moeten zoveel 
mogelijk worden toegepast. 

 Moedig werknemers aan om regelmatig pauzes te nemen (ongeveer elke 30 minuten) om even 
op te staan, te bewegen en te stretchen. 

 Help de werknemers die thuiswerken met het gebruik van IT-apparatuur en -software. Tools 
voor telefonische conferenties of videoconferenties kunnen essentieel worden voor het werk, 
maar kunnen problematisch zijn voor werknemers die niet gewend zijn ermee te werken. 

 Zorg voor een goede communicatie op alle niveaus, ook vanuit huis. Dit gaat van de 
strategische informatie van het topmanagement tot de taken van de lijnmanagers, zonder het 
belang van routinematige, sociale interactie tussen collega's uit het oog te verliezen. Het eerste 
kan worden besproken in de geplande, online vergaderingen en het tweede kan worden 
aangemoedigd door middel van online chats of 'virtuele koffie'-bijeenkomsten. 

 Onderschat het risico dat werknemers zich geïsoleerd en onder druk voelen niet. Bij gebrek 
aan steun kan dit leiden tot geestelijke gezondheidsproblemen. Doeltreffende communicatie, 
ondersteuning van de manager en collega's en informeel contact met collega's zijn belangrijk. 
Overweeg om regelmatig personeels- of teammeetings online te doen of om een 
roulatiesysteem te implementeren zodat elke werknemer om de beurt aanwezig kan zijn op de 
werkplek, als er begonnen is met een geleidelijke terugkeer naar het werk. 

 Wees u ervan bewust dat uw werknemer mogelijk een partner heeft die ook thuiswerkt of 
kinderen heeft die zorg nodig hebben omdat ze niet op school zijn, of die hun schoolwerk op 
afstand moeten doen. Anderen moeten misschien zorgen voor ouderen of chronisch zieken en 
mensen die in quarantaine zitten. Managers zullen in deze omstandigheden flexibel moeten 
zijn rond de werktijden en productiviteit van hun personeel en ze zullen werknemers hun begrip 
en flexibiliteit moeten laten zien. 

 Help werknemers gezonde grenzen te stellen tussen werk en vrije tijd door duidelijk te 
communiceren wanneer ze geacht worden te werken en beschikbaar te zijn. 

https://oshwiki.eu/wiki/Practical_tips_to_make_home-based_telework_as_healthy,_safe_and_effective_as_possible
https://oshwiki.eu/wiki/Practical_tips_to_make_home-based_telework_as_healthy,_safe_and_effective_as_possible


 

   7 

 

COVID – 19 – Terug naar de werkplek -  
Aanpassing van werkplekken en veiligheidsmaatregelen voor werknemers 

Betrek de werknemers 
Inspraak van werknemers en hun vertegenwoordigers in het VGW-beheer is zeer belangrijk om te 
slagen en is een wettelijke verplichting. Dit geldt ook voor maatregelen rond COVID-19 die worden 
genomen op de werkplek. Gebeurtenissen ontwikkelen zich snel wat een hoge mate van onzekerheid 
en angst onder werknemers en de bevolking in het algemeen veroorzaakt. 

Het is belangrijk dat u uw werknemers en/of hun vertegenwoordigers en de arbeidsinspectie tijdig 
raadpleegt over geplande veranderingen en hoe tijdelijke processen in de praktijk zullen werken. Het is 
belangrijk om uw werknemers te betrekken bij de beoordeling van risico's en bij het ontwikkelen van 
reacties als onderdeel van een goede arbeidsomstandigheden. De preventiemedewerkers en de 
Arbocommissies bevinden zich in een unieke positie om te helpen bij het ontwerp van preventieve 
maatregelen en om ervoor te zorgen dat deze met succes worden uitgevoerd. 

Denk ook na over hoe uitzendkrachten en aannemers ook toegang hebben tot dezelfde informatie als 
directe werknemers. 

 

Zorg voor werknemers die ziek zijn geweest 
Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn de meest voorkomende symptomen van COVID-19 
koorts, vermoeidheid en droge hoest. Sommige mensen raken besmet, maar ontwikkelen geen 
symptomen en voelen zich niet ziek. De meeste mensen (ongeveer 80%) herstellen van de ziekte 
zonder dat ze een speciale behandeling nodig hebben. Ongeveer één op de zes mensen die COVID-
19 krijgt, wordt ernstig ziek en krijgt moeite met ademhalen. Oudere mensen en mensen met 
onderliggende medische problemen zoals een hoge bloeddruk, hartproblemen of diabetes, hebben een 
grotere kans om ernstig ziek te worden. 

 

 

Personen die ernstig ziek zijn geweest, hebben ook na hun arbeidsongeschiktheid mogelijk speciale 
aandacht nodig. Er zijn enkele aanwijzingen dat patiënten die het coronavirus hebben gehad, daarna 
kunnen lijden aan een verminderde longcapaciteit als gevolg van de ziekte. Werknemers in deze situatie 
hebben mogelijk aangepast werk nodig en hebben mogelijk meer vrije tijd nodig om naar de 
fysiotherapie te gaan. Werknemers die tijd hebben moeten doorbrengen op de intensive care (IC) 
kunnen voor specifieke uitdagingen komen te staan. De arts van de werknemer en de bedrijfsarts 
moeten, indien beschikbaar, advies geven over de wijze waarop en het tijdstip waarop de werknemer 
weer aan het werk mag: 

 Spierzwakte. Dit wordt ernstiger naarmate iemand langer op de IC moet verblijven. De 
verminderde spiercapaciteit uit zich bijvoorbeeld ook in luchtwegklachten. Een ander 
veelvoorkomend, maar minder vaak erkend fenomeen is het Post Intensive Care Syndrome 
(PICS). Hiermee krijgt naar schatting 30 tot 50% van de mensen mee te maken die op de IC 
worden opgenomen en is vergelijkbaar met een posttraumatisch stressstoornis. 

 Problemen met geheugen en concentratie. Deze klachten ontwikkelen zich 
vaak pas na verloop van tijd. Als iemand eenmaal terug aan het werk is, wordt dit niet altijd 
herkend. De symptomen die zichtbaar zijn op het werk zijn geheugen- en 
concentratieproblemen, taken niet naar tevredenheid kunnen uitvoeren en slechtere 
probleemoplossende vaardigheden. Het is daarom belangrijk om hier alert voor te zijn als u 
weet dat iemand op de IC heeft gelegen. Goede begeleiding is erg belangrijk, omdat het voor 
sommige werknemers moeilijk is om terug te keren naar hun vorige prestatieniveau. 

 Lange tijd voordat het werk kan worden hervat. Uit de gegevens blijkt dat 
een kwart tot een derde van de mensen die op IC ligt, daarna problemen kan ontwikkelen, 
onafhankelijk van hun leeftijd. Ongeveer de helft van de patiënten heeft een jaar nodig om hun 
werk te hervatten en tot een derde kan nooit meer terugkeren. 

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses
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Vraag arbeidsgeneeskundigen en Arbodiensten om advies rond het zorgen zieke werknemers en over 
de noodzakelijke aanpassingen in hun werk. Als u geen bedrijfsarts heeft, is het belangrijk om deze 
gevoelige kwesties goed aan te pakken en de privacy en het vertrouwelijk van de werknemers te 
respecteren. 

Houd rekening met het feit dat werknemers die besmet zijn geweest met COVID-19 kunnen worden 
gestigmatiseerd en gediscrimineerd. 

 

Plannen en leren voor de toekomst 
Het is belangrijk om noodplannen in geval van een crisis op te stellen of bij te werken rond het stilleggen 
of opstarten van activiteiten in de toekomst, zoals beschreven in COVID-19: richtsnoeren voor de 
werkplek. Zelfs kleine bedrijven kunnen een checklist maken die hen voorbereidt op dergelijke 
gebeurtenissen in de toekomst. 

Ondernemingen die voor het eerst hun werknemers thuis hebben laten werken, kunnen overwegen om 
het als een moderne, langdurige werkpraktijk aan te nemen. De ervaringen die tijdens de COVID-19-
pandemie zijn opgedaan, kunnen worden gebruikt om een beleid en procedures te ontwikkelen voor 
thuiswerken of om bestaande beleidslijnen en procedures opnieuw te bekijken. 

 

Blijf goed op de hoogte 
De hoeveelheid informatie rond COVID-19 kan overweldigend zijn en het kan moeilijk zijn om de 
betrouwbare en nauwkeurige informatie te onderscheiden van de vage en misleidende informatie. 
Controleer altijd of de primaire informatiebron een gevestigde en gekwalificeerde bron is. Officiële 
informatiebronnen rond COVID-19 zijn: 

• Wereldgezondheidsorganisatie 
• Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding 
• Europese Commissie 
• Europees Agentschap voor de veiligheid en gezondheid op het werk 

Naarmate de maatregelen rond social distancing versoepeld worden, kan informatie worden verstrekt 
die specifiek is voor bepaalde industrieën, gemeenschappen of groepen, en kan deze informatie 
regelmatig worden bijgewerkt. In uw land beschikken de ministeries van Volksgezondheid en Arbeid 
over relevante informatie en kunnen zij links naar meer gespecialiseerde bronnen bieden. 

Sectoren en beroepen 
Mensen die banen hebben met fysiek contact lopen het grootste risico op COVID-19. Naast werknemers 
in de gezondheidszorg en de woon- en thuiszorg, zijn essentiële werknemers die een verhoogd risico 
lopen, bijvoorbeeld degenen die betrokken zijn bij de voedselvoorziening en de kleinhandel, 
afvalinzameling, nutsbedrijven, politie en veiligheid en openbaar vervoer. 

Net zoals sommige landen het werk in sommige sectoren eerder hebben beperkt dan in andere – 
meestal eerst het onderwijs, de vrije tijd en ontspanning, en als laatste de industrie en de bouw – kan 
de terugkeer naar het werk na de versoepeling van de maatregelen evenzeer gespreid zijn, maar dan 
in omgekeerde volgorde. Sectorspecifieke richtsnoeren rond COVID-19 zijn beschikbaar uit 
verschillende landen en hieronder vindt u een selectie daarvan. Kijk voor meer voorbeelden op de 
websites van EU-OSHA en uw nationale Arbodiensten. 

 

 

 

https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_guidance_for_the_workplace
https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_guidance_for_the_workplace
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19-pandemic
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en
https://osha.europa.eu/en
https://osha.europa.eu/en
https://oshwiki.eu/wiki/Category:OSH_systems_at_national_level
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Bouw 
België – infrastructuurwerken (FR) 

Oostenrijk – bouw (DE) 

Denemarken – bouw en constructie (EN) 

Frankrijk – bouw (FR) 

Frankrijk – bouw (FR) 

Duitsland – bouw en constructie (DE) 

Duitsland – ambachtslieden (DE) 

Italië – bouw en constructie (IT) 

Spanje – bouw (ES) 

VK – bouw (EN) 

Australië – bouw en constructie (EN) 

Canada – bouw (EN) 

ISSHCO – bouw (EN, DE, FR, PT, EL) 

 

Kleinhandel 
Oostenrijk – detailhandelsbedrijven (DE) 

Frankrijk – kassiers (FR) 

Frankrijk – winkels (FR) 

Duitsland - kassiers (DE)  

Duitsland – kleinhandels in levensmiddelen en horeca (DE) 

Ierland – bedrijven en kleinhandels (EN) 

Nederland – kleinhandels (NL, EN) 

Spanje – zakelijke activiteiten op afstand (ES) 

Spanje – opticiens (ES) 

Spanje – orthopedisten (ES) 

Spanje – supermarkten (ES) 

Spanje – winkels (ES) 

Spanje – supermarkten en levensmiddelenwinkels (ES) 

Spanje – apotheken (ES) 

Spanje – apotheken (ES) 

Spanje – stomerijen (ES) 

Australië – werk in kleinhandels (EN) 

Canada – kleinhandels (EN) 

https://sofico.org/crise-du-coronavirus-impact-sur-le-deroulement-des-chantiers-autoroutiers/
https://www.auva.at/cdscontent/?contentid=10007.858247&portal=auvaportal
https://workplacedenmark.dk/health-and-safety/prevent-the-spread/corona-precautions-construction/
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19-conseilsbtp.pdf
https://www.preventionbtp.fr/content/download/1814615/20930108/file/GUIDE-DE-PRECONISATIONS-COVID-19-OPPBTP.pdf
https://www.bgbau.de/mitteilung/engpaesse-atemschutzmasken/
https://www.bghm.de/coronavirus/handlungshilfen/
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/coronavirus/coronavirus-da-mit-linee-guida-sulla-sicurezza-nei-cantieri-edili
http://www.lineaprevencion.com/uploads/archivo/applications/ARCH5e8ef9f98a370.pdf
https://www.constructionleadershipcouncil.co.uk/wp-content/uploads/2020/04/Site-Operating-Procedures-Version-3.pdf
https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces/preparing-workplaces-covid-19/building-and-construction-minimising
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/construction.pdf
https://www.ishcco.org/covid-19/
https://www.ishcco.org/wp-content/uploads/2020/04/Pandemiepr%C3%A4vention-DE-13-04-2020.pdf
https://www.ishcco.org/wp-content/uploads/2020/03/Pr%C3%A9vention-de-pand%C3%A9mie-FR.pdf
https://www.ishcco.org/wp-content/uploads/2020/03/Pandemic-Prevention-PT.pdf
https://www.ishcco.org/wp-content/uploads/2020/03/Pandemic-Prevention-EL.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:1cc3f5c5-6a92-4927-af5c-bb908d3d7b77/LL_Einzelhandelsunternehmen.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_caissier-iere_v2.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-commercedetail.pdf
https://publikationen.dguv.de/detail/index/sArticle/3789
https://www.bgn.de/das-coronavirus-fragen-und-antworten/
https://www.hpsc.ie/a-z/respiratory/coronavirus/novelcoronavirus/guidance/employersemployeesguidance/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/03/25/nieuwe-regels-voor-verantwoord-winkelen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/publicaties/2020/03/25/poster-english-precautions-for-shops
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/Documents/guia_para_el_desarrollo_de_la_actividad_comercial_a_distancia_y_en_zonas_rurales.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/adjuntos/ficha7_opticas.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/adjuntos/ficha8_ortopedias.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/adjuntos/ficha11_supermercados.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/adjuntos/ficha9_pequeno_comercio.pdf
http://issga.xunta.gal/export/sites/default/recursos/descargas/Actividade/Documento_supermercados_ISSGA_v2_es.pdf
http://issga.xunta.gal/export/sites/default/recursos/descargas/Actividade/Documento_OFICINAS_farmaciaCoronavirus_ISSGA_CAST.pdf
https://www.portalfarma.com/Profesionales/campanaspf/Asesoramiento-salud-publica/infeccion-coronavirus-2019-nCoV/Documents/Procedimiento-actuacion-farmacia-comunitaria-infeccion-covid19.pdf
http://issga.xunta.gal/export/sites/default/recursos/descargas/documentacion/publicacions/Documento_tintorerxas_ISSGA_CAST.pdf
https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces/preparing-workplaces-covid-19/retail-work-minimising-risk-exposure
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/retail.pdf
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Voeding 
Oostenrijk – verwerking van levensmiddelen (DE) 

Oostenrijk – landbouw – arbeiders uit het buitenland (DE) 

Frankrijk – bakkerijen (FR) 

Frankrijk – landbouwproducenten (FR) 

Frankrijk – veeteelt (FR) 

Frankrijk – seizoenarbeiders (FR) 

Frankrijk – catering en afhaalmaaltijden (FR) 

Frankrijk – slachthuizen (FR) 

Frankrijk – locaties van landbouwwerkzaamheden (FR) 

Frankrijk – rechtstreekse verkoop op boerderijen (FR) 

Spanje – landbouw, veeteelt en visserij (ES) 

Spanje – visserij, landbouw en levensmiddelenindustrie (ES) 

Spanje – landbouw en levensmiddelenindustrie (ES) 

Spanje – levensmiddelenindustrie (ES) 

Spanje – schepen voor de visserij (ES)  

Australië – landbouw (EN) 

Australië – verwerking en vervaardiging van levensmiddelen (EN) 

Canada – voedselverwerking (EN) 

VK – levensmiddelenindustrie (EN) 

WHO (WGO – Wereldgezondheidsorganisatie) – bedrijven met levensmiddelen (EN) 

ILO (IAO – Internationale Arbeidsorganisatie) – bewaking van landbouw en voedsel (EN) 

ILO (IAO – Internationale Arbeidsorganisatie) – kleinhandels in levensmiddelen (EN) 

 

Transport 
België – luchtvaart (FR) 

België – scheepsvaart en luchtvaart (FR) 

België – telecommunicatie en postbezorging (FR) 

België – rijbewijs en technische autokeuringen (FR)  

Denemarken – goederenvervoer (DK) 

Finland – bestuurders van het openbaar vervoer (FI, SV, EN) 

Finland – vrachtschepen (EN) 

Frankrijk – leveringen (FR) 

Frankrijk – geldtransportbedrijven en afhandeling van waardevolle goederen (FR) 

https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:5c27da08-b0e4-4cee-bf28-9db5a8fd7f30/LL_Sicherung_der_gesundheitlichen_Anforderungen.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:33699b3d-9433-4180-a2e5-63bb438bce05/20200410%20%20Informationsschreiben%20BMSGPK_BMLRT_LK%C3%96_Schl%C3%BCsselarbeitskr%C3%A4fte_Landwirtschaft_aus_dem_Ausland_%20Quarant%C3%A4neauflagen.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-boulangerie.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-agriculture.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-elevage.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_saisonnier.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_restauration_collective_vente_emporter.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_abattoir.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_chantiers_agricoles.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid_19_conseils_circuits_courts.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/200331ampliacioncomunicacionaplicacionrdlestadoalarma_tcm30-536948.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/noticia/protocolo_covid19/es_def/adjuntos/PROTOCOLO-Flota-Agricultura-Alimentacion_DEF.pdf
https://www.jcyl.es/web/jcyl/Portada/es/Plantilla100/1284940418558/_/_/_
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/RECOMENDACIONES_IND_ALIMENTARIAS_COVID19REV0.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/adjuntos/ficha1_buques_pesca.pdf
https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces/preparing-workplaces-covid-19/agriculture-minimising-risk-covid-19
https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces/preparing-workplaces-covid-19/food-processing-and-manufacturing
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/food_processing.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-food-businesses
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331705/WHO-2019-nCoV-Food_Safety-2020.1-eng.pdf
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_742023/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_741342/lang--en/index.htm
https://mobilit.belgium.be/fr/transport_aerien/covid_19_coronavirus
file://AGENCY.dom/SHARED/PRU/_PV-WC/_ongoing%20MV/:%20https:/mobilit.belgium.be/fr/navigation/covid_19_coronavirus
https://www.ibpt.be/consommateurs
https://www.wallonie.be/fr/permis-de-conduire-et-controle-technique
https://at.dk/nyheder/2020/04/forebyg-coronasmitte-ved-transport-af-gods/
https://www.ttl.fi/en/guidelines-for-preventing-the-spread-of-the-covid-19-infectious-disease-in-passenger-traffic-in-the-logistics-industry/
https://www.ttl.fi/en/guidelines-cargo-ships/
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-chauffeur-livreur_v2.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_guide_bonnes_pratiques_transport_de_fonds.pdf
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Transport 
Frankrijk – goederenvervoer en logistieke diensten 

Frankrijk – garagebedrijven (FR) 

Frankrijk – benzinestations (FR) 

Duitsland – transport (DE) 

Duitsland – koeriers voor diagnostische monsters (DE) 

Duitsland – taxi's (DE) 

Duitsland – bussen (DE) 

Duitsland – binnenvaart (DE) 

Duitsland – federale waterwegen (DE) 

Duitsland – waterwegen en scheepvaart (DE) 

Duitsland – zeecontainers (DE) 

Duitsland – zeevervoer (DE) 

Duitsland – luchtvervoer (DE) 

Duitsland – bezorging van post en pakketten (DE) 

Italië – transport (IT) 

Nederland – transport en logistiek (NL) 

Nederland – transport en logistiek (NL) 

Spanje – transport en mobiliteit (ES) 

Spanje – visserij (ES)  

Spanje – transport, levering, laden en lossen (ES) 

Spanje – laadinrichtingen (ES) 

Spanje – transport en logistiek (ES) 

Spanje – transport – rij- en rusttijden in het goederenvervoer (ES) 

Spanje – veelgestelde vragen voor bestuurders (ES) 

Spanje – verdeling van maskers voor transport over land (ES) 

Spanje – logistiek en infografiek (ES) 

Spanje – logistiek (ES) 

Spanje - ontsmetting van voertuigen en hygiëne van bestuurders (ES) 

Spanje - handleiding voor ontsmetting van voertuigen en hygiëne van bestuurders (ES) 

Spanje – video over ontsmetting van voertuigen (ES) 

Spanje – bezorgers (ES)  

EU (EASA) – luchtvaartuigen en luchthavens (EN) 

EU (EASA) – helikopters (ES) 

EU (EMSA) – zeevervoer (EN + andere talen) 

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide-de-bonnes_pratiques-trm-log-covid-14042020.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-garagiste-v2.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid_19_conseils_station_service.pdf
https://www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigten
https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Biostoffe/FAQ/FAQ-11.html
https://www.taxi-times.com/corona-taxi-trennschutz-loesungen/
https://www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigtenhttps:/www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigten
https://www.ccr-zkr.org/13070000-de.html
https://www.elwis.de/DE/Service/Archiv-COVID-19-Pandemie/Archiv-COVID-19-Pandemie-node.html
https://www.elwis.de/DE/Startseite/Erlass-Absehen-von-der-Verfolgung-von-Ordnungswidrigkeiten-bei-COVID-19-Pandemie.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bfr.bund.de/de/kann_das_neuartige_coronavirus_ueber_lebensmittel_und_gegenstaende_uebertragen_werden_-244062.html
https://www.deutsche-flagge.de/de/aktuelles/aktuelle-nachrichten/coronavirus
https://www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigtenhttps:/www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigten
https://www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigtenhttps:/www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigten
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/coronavirus-trasporti-logistica-logistica-e-trasporti/coronavirus-da-mit-linee
https://www.stlwerkt.nl/corona
https://www.tln.nl/nieuws/gezond-en-veilig-werken-gedurende-coronacrisis/
https://www.mitma.gob.es/ministerio/plan-de-medidas-para-responder-al-impacto-del-covid-19-en-el-sector-transporte-y-movilidad/faqs/movilidad
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/200323notainformativapescacovid19_tcm30-536616.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/715218/Orientaciones+preventivas+frente+al+COVID-19+en+el+transporte%2C+reparto+y+carga+descarga+de+mercanc%C3%83%C2%ADas+%2803.04.20%29.pdf/50c9f435-86cc-47bd-89e5-bfba25cd9429
https://www.froet.es/wp-content/uploads/Plan-Contencion-cargadores-ACTUALIZADO.pdf
https://www.aecoc.es/guias/protocolo-para-la-prevencion-del-covid-19-en-operaciones-de-logistica-y-transporte/
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/03/26/(1)/con
https://www.mitma.gob.es/ministerio/plan-de-medidas-para-responder-al-impacto-del-covid-19-en-el-sector-transporte-y-movilidad/faqs/profesionales-transporte
https://boe.es/boe/dias/2020/04/03/pdfs/BOE-A-2020-4262.pdf
https://www.aecoc.es/guias/protocolo-para-la-prevencion-del-covid-19-en-operaciones-de-logistica-y-transporte/
http://www.unologistica.org/wp-content/uploads/ilustracion-coronavirus-vf8.pdf
http://www.unologistica.org/wp-content/uploads/guiacoronavirus-logistica-vf8.pdf
https://www.cetm.es/guia-para-desinfectar-los-vehiculos-y-medidas-de-higiene-para-los-conductores-ante-el-coronavirus/
https://www.fenadismerencarretera.com/wp-content/uploads/2020/03/GUIA-HIGIENE-Y-DESINFECCION-COVID-19-26-03-2020.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=wpZ2idD0A-k
https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/adjuntos/personal-de-reparto.pdf
https://www.easa.europa.eu/newsroom-and-events/news/updated-covid-19-safety-information-bulletin-includes-new-recommendations
https://www.easa.europa.eu/newsroom-and-events/news/guidance-helicopter-operations-light-covid-19-outbreak
http://emsa.europa.eu/news-a-press-centre/covid19.html
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COVID – 19 – Terug naar de werkplek -  
Aanpassing van werkplekken en veiligheidsmaatregelen voor werknemers 

Transport 
Australië – goederentransport over de weg (EN) 

Australië – opslag en logistiek (EN) 

Australië – bezorgers over de weg (EN) 

Australië – taxi's en personenvervoer (EN) 

Canada – thuisbezorging en koerierdiensten (EN) 

Canada – luchtvaartmaatschappijen en grondpersoneel (EN) 

VK – veiligheid tijdens het rijden en verkeersveiligheid (EN) 

VK – scheepvaart en zeehavens (EN) 

VK – transportsector (EN) 

VK – goederenvervoer (EN) 

VS – klantenservice op de luchthaven en incheckbalies (EN) 

VS – vracht- en bagagehandelaars op de luchthaven (EN) 

VS – luchthavenpersoneel voor bijstand aan passagiers (EN) 

VS – busbestuurders van lokaal transport (EN) 

VS – treinbestuurders van lokaal transport (EN) 

VS – stationwerknemers van lokaal transport (EN) 

ILO (IAO – Internationale Arbeidsorganisatie) – scheepvaart en visserij (EN) 

ILO (IAO – Internationale Arbeidsorganisatie) – burgerluchtvaart (EN) 

IRU – vrachtvervoerders (EN) 

 

Onderhouds- en binnenlandse diensten 
België – inzameling van huishoudelijk afval (FR) 

België – afvalinzameling (FR) 

Frankrijk – tuinieren (FR) 

Frankrijk – tuinbouw (FR) 

Frankrijk – onderhoud (FR) 

Frankrijk – huisvuil (FR) 

Frankrijk – industriële wasserijen (FR) 
Frankrijk – onderhoudspersoneel (FR) 
Frankrijk – loodgieters – sanitaire installaties (FR) 
Frankrijk – werken aan het oplossen van problemen – interventies aan huis (FR) 
Duitsland – kleinhandelaars (DE) 
Duitsland – afvalinzameling (DE) 
Duitsland – afvalinzameling in de gezondheidszorg (DE) 
Spanje – afvalbeheer (ES) 
Australië – binnenlandse diensten (EN) 
VK – reiniging van instellingen buiten de gezondheidszorg (EN) 

https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces/preparing-workplaces-covid-19/road-freight-minimising-risk-exposure
https://www.safeworkaustralia.gov.au/doc/warehousing-and-logistics-minimising-risk-exposure-covid-19
https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces/preparing-workplaces-covid-19/delivery-drivers-minimising-risk
https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces/preparing-workplaces-covid-19/taxi-and-ride-share-services
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/home_delivery_couriers.pdf
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/airline_ground_crews.pdf
https://www.drivingforbetterbusiness.com/covid-19/?utm_campaign=46102_Newsletter%209%2F4%2F20&utm_medium=email&utm_source=Roadsafe&dm_i=5KSF,ZKM,JMZA6,3GG0,1
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-shipping-and-sea-ports-guidance
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-staff-in-the-transport-sector
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-on-freight-transport
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/airport-customer-factsheet.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/airport-baggage-cargo-handlers.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/airport-passenger-assistance-workers.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/bus-transit-operator.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/rail-transit-operator.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/transit-station-workers.html
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_742026/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_741466/lang--en/index.htm
https://www.iru.org/system/files/IRU%20COVID-19%20truck%20driver%20checklist.pdf
http://moinsdedechets.wallonie.be/#menagers
https://www.arp-gan.be/fr/actualites/52-covid-19-impact-sur-les-collectes-.html
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-espaces_verts.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid_19_conseils_maraichage.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_agent_de_maintenance.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_collecte_ordures_menageres__v2.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-blanchisserie_v2.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_agent_de_maintenance.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_installateur_sanitaire.pdf
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=fr&sp=nmt4&tl=en&u=https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-garagiste-v2.pdf&usg=ALkJrhjZHbwQsoCw4hIRoBHFbPR0NCF9oA
https://www.dguv.de/de/mediencenter/pm/pressearchiv/2020/quartal_2/details_2_387077.jsp
https://www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigten
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Kommission/Downloads/LAGA-Rili.html
https://boe.es/boe/dias/2020/03/22/pdfs/BOE-A-2020-3973.pdf
https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces/preparing-workplaces-covid-19/house-services-minimising-risk
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-decontamination-in-non-healthcare-settings
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COVID – 19 – Terug naar de werkplek -  
Aanpassing van werkplekken en veiligheidsmaatregelen voor werknemers 

Onderhouds- en binnenlandse diensten 
VS – onderhoudspersoneel van lokaal transport(EN) 
VS – onderhoudspersoneel luchtvaart (EN) 

 

Vrije tijd en ontspanning 
België – roei- en nautische sporten (FR) 

België – visserij en jacht (FR) 

Frankrijk – paardrijden (FR) 

Frankrijk – receptionisten of nachtportiers (FR) 

Frankrijk – dienstmeisjes en kamermeisjes (FR) 

Finland – dienstverlenende bedrijven (FI, SV, EN) 

Duitsland - telecommunicatie (DE) 

Spanje – toerisme (ES)  

Canada – restaurants en voedingsdiensten (EN) 

WHO (WGO – Wereldgezondheidsorganisatie) – hotels en pensions (EN) 

ILO (IAO – Internationale Arbeidsorganisatie) – toerisme (EN)  
 

Onderwijs 
Australië – peuterklas en kinderopvang (EN)  

VK – onderwijsinstellingen (EN) 

VS – scholen en kinderopvang (EN) 

VS – hogescholen en universiteiten (EN) 

WHO (WGO – Wereldgezondheidsorganisatie) – scholen (EN) 

ILO (IAO – Internationale Arbeidsorganisatie) – onderwijs (EN) 
 

Haarverzorging 
Oostenrijk – kappers (DE) 

Frankrijk – kappers (FR) 

Duitsland – kappers (DE) 

Spanje – kappers (ES) 

Zwitserland – kappers (DE, FR, IT) 

Australië – kappersbranche (EN)  
 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/transit-maintenance-worker.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/aircraft-maintenance-workers.html
https://www.wallonie.be/fr/navigation-de-plaisance-et-sports-nautiques
https://www.wallonie.be/fr/peche-et-chasse
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_conseil_metier_filiere_cheval.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_receptionniste.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_conseil_metier_hotellerie.pdf
https://www.ttl.fi/en/guidelines-to-the-service-industry-for-preventing-covid-19-infections/
https://www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigten
https://turismo.gob.es/es-es/novedades/Paginas/Turismo-lanza-una-Gu%C3%ADa-de-buenas-pr%C3%A1cticas-.aspx
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/food_service.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331638/WHO-2019-nCoV-Hotels-2020.1-eng.pdf
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_741468/lang--en/index.htm
https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces/preparing-workplaces-covid-19/early-childhood-education-and-care
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-to-educational-settings-about-covid-19
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/colleges-universities/index.html
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/key-messages-and-actions-for-covid-19-prevention-and-control-in-schools-march-2020.pdf?sfvrsn=baf81d52_4
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_742025/lang--en/index.htm
https://www.wko.at/branchen/gewerbe-handwerk/friseure/geschaefte-im-dienstleistungsbereich-geschlossen.html
https://unec.fr/point-sur-les-mesures-a-prendre-dans-les-entreprises-afin-de-lutter-contre-lepidemie-de-coronavirus/
https://www.friseurhandwerk.de/corona.html
https://www.shortcuts.es/app-covid-19/
https://coiffuresuisse.ch/fileadmin/user_upload/default/oeffentlich/Bilder/News_Media/News/2020_Coronavirus/Coiffeur_Guide/2020_2403_Coiffeur_Guide_de_final.pdf
https://coiffuresuisse.ch/fileadmin/user_upload/default/oeffentlich/Bilder/News_Media/News/2020_Coronavirus/Coiffeur_Guide/2020_2403_Coiffeur_Gudie_fr.pdf
https://coiffuresuisse.ch/fileadmin/user_upload/default/oeffentlich/Bilder/News_Media/News/2020_Coronavirus/Coiffeur_Guide/2020_2403_Coiffeur_Guide_it.pdf
https://hairstylistsaustralia.com.au/2020/03/19/your-health-and-safety-rights-on-covid-19/
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COVID – 19 – Terug naar de werkplek -  
Aanpassing van werkplekken en veiligheidsmaatregelen voor werknemers 

Gezondheidsdiensten en zorgvoorzieningen 
Oostenrijk – voorbereidende maatregelen in ziekenhuizen (DE) 

Oostenrijk – beschermende maatregelen in ziekenhuizen (DE) 

Oostenrijk – verloskunde (DE) 

Oostenrijk – huisartsen (DE) 

Oostenrijk – vaccinaties (DE) 

Oostenrijk – vaste gezondheidszorg (DE) 

Oostenrijk – zorgverleners in 24-uurs zorg (DE) 

Oostenrijk – PBM's voor zorg en ondersteuning (DE) 

Oostenrijk – soorten maskers en neusbescherming (DE) 

Oostenrijk – bloed- en weefseldonaties (DE) 

Oostenrijk – geestelijke gezondheid voor werknemers in de gezondheidszorg (DE) 

Oostenrijk – geestelijke gezondheid voor de bevolking in het algemeen (DE) 

Oostenrijk – geestelijke gezondheid voor ouders en verzorgers van kinderen (DE) 

Oostenrijk – geestelijke gezondheid voor managers en teamleiders in gezondheidsinstellingen 
(DE) 

Duitsland – ambulance- en niet-medische hulpdiensten (DE) 

Italië – gezondheidswerkers (IT) 

Spanje – sociale diensten (ES) 

Spanje – verzorgingstehuizen (ES) 

Spanje – thuiszorg (ES) 

Spanje – hulpmiddelen voor de thuiszorg (ES) 

Spanje – verzorgingstehuizen en residentiële sociale dienstencentra (ES) 

Spanje – gezondheidszorg: afvalbeheer (ES) 

Spanje – gezondheidszorg (ES) 

Spanje – beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en de sociale sector (ES) 

Spanje – patiëntbeheer (ES) 

Spanje – noodgevallen (ES) 

Spanje – eenheden voor intensieve zorgen (ES) 

Spanje – zwangere vrouwen en pasgeborenen (ES) 

Spanje – kinderzorg (ES) 

Spanje – primaire zorg (ES) 

Spanje – dialyse-eenheden (ES) 

Spanje – behandeling van lijken (ES) 

Spanje – welzijn van beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg (ES) 

Spanje – welzijn van de verpleegkundigen (ES) 

https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:b76f4af7-e2ab-4148-be70-5521d789d7fa/Standardausgang_BMSGPK_.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:8e275409-747d-43b7-ae9b-1478e2642d79/20200330_Empfehlungen%20zum%20Schutz%20der%20Krankenanstalten.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:d4fcdaa1-2030-4351-9b90-03aa0370e104/20200325_Besuchsregelung%20in%20der%20Geburtshilfe.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:12fa674b-c360-4ff2-b4ce-ec8391241026/Vorgehen%20Covid19%20niedergelassene%20%C3%84rzte.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:291ed7d0-5850-467c-897e-9d58f3fc0de0/Empfehlung%20zum%20Umgang%20mit%20Impfungen%20in%20Zusammenhang%20mit%20SARS-CoV-2_16.4.2020.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:68286934-02ad-4196-ab4d-31b204334c8a/20200409_Handlungsempfehlung%20f%C3%BCr%20niedergelassene%20Gesundheitsberufe.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:f553c424-2e06-4103-9bc6-74b62ed2e9a4/20200401_Handlungsempfehlung_Informationen%20f%C3%BCr%20Personenbetreuungskr%C3%A4fte%20in%20der%2024-Stunden-Betreuung.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:3a20ad14-3521-4402-8447-c5e6cbf307ae/20200409_Empfehlung%20zu%20COVID-19%20Schutzma%C3%9Fnahmen%20f%C3%BCr%20Pflege%20und%20Betreuung.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:6fd05450-1b1d-465f-9610-170a7cfc597a/20200409_%C3%9Cbersicht%20Einsatzbereiche%20verschiedener%20Maskenarten%20und%20Mund-Nasen-Schutzes%20im%20Gesundheits-%20und%20Sozialbereich.pdf
https://www.basg.gv.at/marktbeobachtung/amtliche-nachrichten/detail/novel-corona-virus-2019-ncov
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:987948d3-3d63-4930-be87-58b6a8e83503/20200325_Empfehlungen%20f%C3%BCr%20Besch%C3%A4ftigte%20im%20Gesundheitsbereich.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:2bd7b910-258a-4e42-9206-de683382f793/20200325_Empfehlungen%20f%C3%BCr%20die%20Allgemeinheit.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:ccfc6eca-5f16-4df3-ad00-c29399fea6d7/20200325_Empfehlungen%20f%C3%BCr%20Eltern%20und%20BetreuuerInnen%20von%20Kindern.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:8df13ac3-96ef-45a7-ab2f-5c380ac64bca/20200325_Empfehlungen%20f%C3%BCr%20Teamleitung%20und%20Management%20ind%20Gesundheiteinrichtungen.pdf
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=de&sp=nmt4&tl=en&u=https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Hygiene.html&usg=ALkJrhgLsu5x8wPd2LQjna22C1v4i1xXFg#h
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-covid-19-operatori-sanitari-seconda-versione.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/715218/Orientaciones+frente+al+COVID-19+en+el+Sector+Servicios+Sociales_V1_08.04.20.pdf/f3137436-cf9b-4033-b132-4446351d0608
https://www.jcyl.es/web/jcyl/Portada/es/Plantilla100/1284940889409/_/_/_
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Manejo_domiciliario_de_COVID-19.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/coronavirus_recomendaciones_auxiliares.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Residencias_y_centros_sociosanitarios_COVID-19.pdf
https://www.astursalud.es/documents/31867/946211/Coronavirus++Eliminaci%C3%83%C2%B3n+de+residuos+limpieza+y+desinfecci%C3%83%C2%B3n.pdf/a2d7bfe2-9bff-3957-d4a7-d47f4db96b01
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Procedimiento_COVID_19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Protocolo_Personal_sanitario_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Documento_Control_Infeccion.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Manejo_urgencias_pacientes_con_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Protocolo_manejo_clinico_uci_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Documento_manejo_embarazo_recien_nacido.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Manejo_pediatria_ap.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Manejo_primaria.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19-hemodialisis.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Manejo_cadaveres_COVID-19.pdf
https://www.icomem.es/adjuntos/adjunto_2644.1584801806.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=EXziOWITu0I&feature=youtu.be
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Gezondheidsdiensten en zorgvoorzieningen 
Spanje – invasieve procedures in de cardiologie (ES) 

Spanje – beschermingsmaatregelen per activiteitstype (ES) 

Spanje – gebruik van PBM's en activering en deactivering van protocollen rond COVID19 (ES) 

Spanje – technische diensten (ES) 

Australië – zorgverleners en ouderenverzorgers (EN) 

Canada – dagopvang (EN) 

Canada – noodgevallen en patiëntopname (EN) 

Canada – first responders (hulpverleners die als eerste ter plaatse zijn) (EN) 

Canada – langdurige zorg (EN) 

VK – verzorgingstehuizen (EN) 

VK – daklozenopvang (EN) 

VK – beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg (EN) 

VK – afdeling voor geïntubeerde patiënten (EN) 

VK – invasieve procedures in de cardiologie (EN) 

VS – daklozenopvang (EN) 

VS – woonzorgcentra voor ouderen (EN) 

ILO (IAO – Internationale Arbeidsorganisatie) – gezondheidssector (EN) 

ILO (IAO – Internationale Arbeidsorganisatie) – openbare noodgevallen (EN) 

WHO (WGO – Wereldgezondheidsorganisatie) – verzorgingstehuizen (EN) 

WHO (WGO – Wereldgezondheidsorganisatie) – VGW en volksgezondheid (EN) 
 

Handhaving van de openbare orde en gevangenissen 
België – politie (FR) 

Spanje – gevangenissen (ES) 

VK – gevangenissen (EN) 

VS – first responders (hulpverleners die als eerste ter plaatse zijn) en politie (EN) 

VS – gevangenissen (EN) 

VS – beschermend luchthavenpersoneel (EN) 

WHO (WGO – Wereldgezondheidsorganisatie) gevangenissen (EN) 

 

Overige 
Oostenrijk – opleiding van personeel (DE) 

België – scholen en kinderdagverblijven (FR) 

https://www.icomem.es/adjuntos/adjunto_2624.1584374352.pdf
https://www.codem.es/Adjuntos/CODEM/Documentos/Informaciones/Publico/df9b5eef-ed58-408d-921c-2aceb60d583c/EAECFF86-8B2E-40D2-946E-E54638483A4E/8318bf87-17d8-41a1-9b95-d8328fd86abf/8318bf87-17d8-41a1-9b95-d8328fd86abf.pdf
https://www.scsalud.es/coronavirus-video-epi-ap
https://www.scsalud.es/coronavirus-video-epi-ap
https://portal.coiim.es/uploads/files/f378230aedbf35f9a34122f2578ad5a51e509479.pdf
https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces/preparing-workplaces-covid-19/health-and-aged-care-providers
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/day_cares.pdf
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/emergency_patient_intake.pdf
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/first_responders.pdf
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/long_term_care.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-residential-care-supported-living-and-home-care-guidance
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-on-services-for-people-experiencing-rough-sleeping
https://www.gov.uk/government/collections/coronavirus-covid-19-list-of-guidance#guidance-for-health-professionals
https://www.england.nhs.uk/coronavirus/wp-content/uploads/sites/52/2020/03/20200320-COVID-19-ESTATES-FACILTIES-V1.0.pdf
https://www.icomem.es/adjuntos/adjunto_2624.1584374352.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/homeless-shelters/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/retirement/index.html
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_741655/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_741467/lang--en/index.htm
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331508/WHO-2019-nCoV-IPC_long_term_care-2020.1-eng.pdf
https://www.who.int/publications-detail/occupational-safety-and-health-in-public-health-emergencies
https://www.police.be/5998/fr/questions/coronavirus
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Recomendaciones_en_centros_penitenciarios_COVID19.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-prisons-and-other-prescribed-places-of-detention-guidance
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/first-responders.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/correction-detention/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/airport-custodial-staff.html
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/prisons-and-health/news/news/2020/3/preventing-covid-19-outbreak-in-prisons-a-challenging-but-essential-task-for-authorities
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:bad0112c-546b-4478-92f2-4d8975359c5f/LL_Personalschulung.pdf
https://coronavirus.brussels/index.php/ecoles-et-creches/
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Overige 
België – leerplicht (FR) 

België – hoger onderwijs (FR) 

België – onderwijs voor sociale promotie (FR) 

België – begrafenisondernemingen (FR) 

België – dierenartsen (FR) 

België – huisdieren (FR) 

België – dierenasiels (FR) 

België – grensarbeiders (FR) 

Finland – werknemers in de thuiszorg (FI) 

Frankrijk – callcenters (FR) 

Frankrijk – begrafenisondernemers (FR) 

Frankrijk – seizoensarbeid (FR) 

Frankrijk – bewakers (FR) 

Frankrijk - houtindustrie en -bedrijven (FR) 

Duitsland – ambachtslieden in de klantenservice (DE) 

Duitsland – begrafenisondernemingen (DE) 

Duitsland – kantoorwerk (DE) 

Italië – civiele diensten (IT) 

Spanje – begrafenisondernemingen (ES) 

Spanje – begrafenisondernemingen: biologische agentia (ES) 

Spanje – behandeling van lijken (ES) 

Spanje – industrie (ES) 

Spanje – industrie (ES) 

Spanje – industrie (ES) 

Spanje – eigenaren van huisdieren en dierenklinieken (ES) 

Spanje – dierenklinieken (ES) 

Spanje – goede praktijken op de werkplek (ES) 

Spanje – metaalindustrie (ES) 

Australië – kleine ondernemingen (EN) 

Australië – kantoorwerk (EN) 

Canada – productie (EN) 

Canada – mijnbouw (EN) 

Canada – werkkampen (EN) 

Canada – voorkomen van stigmatisering (EN) 

http://enseignement.be/index.php?page=28296&navi=4677
http://enseignement.be/index.php?page=28300&navi=4679
http://www.enseignement.be/index.php?page=28297
https://www.wallonie.be/fr/funerailles
http://www.favv-afsca.be/professionnels/publications/communications/coronavirus.asp#veterinaires
http://www.favv-afsca.be/professionnels/publications/communications/coronavirus.asp#animaux
https://www.wallonie.be/fr/refuges-pour-animaux-et-centres-creaves
file://AGENCY.dom/SHARED/PRU/_PV-WC/_ongoing%20MV/%E2%80%A2Centre%20de%20crise%20National:%20travailleurs%20transfrontaliers%20:%20https:/centredecrise.be/fr/news/gestion-de-crise/questions-relatives-au-franchissement-de-nos-frontieres
https://www.ttl.fi/en/guidelines-home-care-employees/
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_centre_d_appel.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_agent_funeraire.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_saisonnier.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_agent_securite.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_plan_de_continuite_activite_filiere_bois_covid19.pdf
https://www.bgrci.de/presse-medien/aktuelle-meldungen/schutzmassnahmen-fuer-handwerkerinnen-und-handwerker-im-kundendienst/
https://www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigten
https://www.certo-portal.de/?pk_campaign=VBG-Website-Unterseite
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/03-04-2020/protocollo-dintesa-pa-oo-ss
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200326/AnuncioC3K1-250320-0001_es.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/328681/858w.pdf/884418b2-538b-4df2-8d02-a4573317082a
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Manejo_cadaveres_COVID-19.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/712877/Orientaciones+frente+a+Covid-19+en+el+Sector+Industrial.pdf/43697276-70d5-4aaf-b091-6948d5376e41
https://www.euskadi.eus/contenidos/noticia/industria_koronabirus_prot/es_def/adjuntos/protocolo_industria_salud_covid.pdf
https://www.gslprevencion.com/wp-content/uploads/2020/03/V3.-MEDIDAS-PREVENTIVAS-FRENTE-AL-CORONAVIRUS.-COVID-19-EN-INDUSTRIA.pdf
http://www.colvet.es/sites/default/files/2020-03/CONSEJOS%20EN%20PDF.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/328096/821+web.pdf/dbae42ff-e7e7-4cb5-9800-24c96e64b330
https://ep00.epimg.net/descargables/2020/04/11/791748c3650efd532bde1f24a10a3ff1.pdf
https://www.aecim.org/wp-content/uploads/2020/04/Guia-COVID-19-METAL.pdf?utm_medium=email&utm_campaign=AECIM%20Laboral&utm_content=AECIM%20Laboral+CID_9d7f4abeb1cec399e36011cae2963ded&utm_source=Email%20marketing&utm_term=Gua%20preventiva
https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces/covid-19-information-small-business
https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces/preparing-workplaces-covid-19/office-workers-minimising-risk-covid
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/manufacturing.pdf
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/mining.pdf
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/work_camps.pdf
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/preventing_stigma.pdf
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Overige 
VK – thuiswerkers (EN) 

VK – zorg voor de overledenen (EN) 

VK – begrafenissen (EN) 

VS – kerken (EN) 

ILO (IAO – Internationale Arbeidsorganisatie) – autosector (EN) 

ILO (IAO – Internationale Arbeidsorganisatie) – textiel-, kleding-, leder- en schoenindustrie (EN) 
 

Nationale compilaties (niet volledig)  
Oostenrijk – gespecialiseerde informatie (DE) 

België – nuttige links(FR, NL) 

Frankrijk – richtsnoeren voor bedrijven en werknemers (FR) 

Duitsland – tips voor bedrijven en werknemers (DE) 

Spanje – risicobeoordeling tegenover COVID-19 (ES) 

Canada – afzonderlijke pagina's met tips (EN) 

VK – richtsnoeren voor niet-klinische instellingen (EN) 

VS – richtsnoeren voor bedrijven en werkgevers (EN) 

ILO (IAO – Internationale Arbeidsorganisatie) – sectorale informatie (EN)  

Opmerking: alle links in dit artikel waren toegankelijk op 16 april 2020 
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https://www.hse.gov.uk/toolbox/workers/home.htm?utm_source=hse.gov.uk&utm_medium=refferal&utm_campaign=coronavirus&utm_term=home-workers&utm_content=home-page-popular
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-care-of-the-deceased/guidance-for-care-of-the-deceased-with-suspected-or-confirmed-coronavirus-covid-19
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-managing-a-funeral-during-the-coronavirus-pandemic
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/index.html
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_741343/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_741344/lang--en/index.htm
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Fachinformationen.html
https://www.info-coronavirus.be/fr/links/
https://www.info-coronavirus.be/nl/links/
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-covid-19-fiches-conseils-metiers-pour-les-salaries-et-les
https://www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigtenhttps:/www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigten
https://www.insst.es/documents/94886/693030/Prevenci%C3%B3n+de+riesgos+laborales+vs.+COVID-19+-+Compendio+no+exhaustivo+de+fuentes+de+informaci%C3%B3n/4098124f-5324-43a6-8881-0bbd4e358de7
https://www.ccohs.ca/products/publications/covid19/
https://www.gov.uk/government/collections/coronavirus-covid-19-list-of-guidance#guidance-for-non-clinical-settings
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/businesses-employers.html?deliveryName=USCDC_10_4-DM25645
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/sectoral/lang--en/index.htm
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