ReintenInfra
Dit protocol is een handvat voor een veilige uitvoering van werkzaamheden voor alle bedrijven
binnen ReintenInfra. Het protocol is gebaseerd op de door de RIVM vastgestelde arbeidshygiënische
strategie. De strategie bestaat er uit dat maatregelen worden getroffen om besmetting te
voorkomen middels technische en organisatorische maatregelen voordat PBM’s worden ingezet.
Iedereen is verantwoordelijk om de regels na te leven. Op elke werklocatie is een werknemer
aangesteld die toeziet op de naleving van dit protocol en spreekt mensen aan indien nodig, dit is de
Coronaverantwoordelijke. Verder in dit protocol een toelichting.
HET CORONAVIRUS
Het virus verspreidt zich vooral via hoest- en niesdruppeltjes, een geïnfecteerd persoon besmet
gemiddeld twee à drie anderen. Dit aantal kan dalen bij goede voorzorgsmaatregelen. Het is duidelijk
dat we allemaal, direct of indirect, te maken krijgen met het Corona virus. Dit vraagt het nodige van
ons allen. Paniek helpt niet, wel isoleren van het virus, dus verspreiding voorkomen en vertrouwen
hebben dat we het onder controle krijgen. Dat de pandemie gevolgen heeft op de langere termijn is
vrijwel zeker. Afgezien wat de overheid aan maatregelen gaat nemen moeten wij gezamenlijk de
schouders eronder zetten.
DE VOORZORGSMAATREGELEN














Nies of hoest niet in je hand, maar in je elleboog. Nies of hoest in een papieren zakdoek.
Mijd lichamelijk contact als handen schudden en zoenen.
Was je handen regelmatig (en goed).
Houd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.
U rijdt met eigen vervoer naar de werklocatie. Als dit niet mogelijk is, bekijk dan of er een
andere oplossing is. Bijvoorbeeld openbaar vervoer of wijzigen van de personeelsplanning.
Alleen als dat ook niet mogelijk is maximaal 2 personen per bedrijfsauto toegestaan, mits
volgens voorzorgsmaatregelen; Extra ventilatie in het voertuig, neem telkens op dezelfde
plek plaats, houd bij het in- en uitstappen zoveel mogelijk 1,5 meter afstand, reinig en
ontsmet de bedieningsmiddelen regelmatig. Huisgenoten (vader-zoon) mogen wel ‘normaal’
samen in de auto.
Schaft bij voorkeur apart van elkaar, spreid eventueel de schafttijden en houd 1,5 meter
afstand van elkaar.
Zorg voor schone en hygiënische werkplekken.
Maak handgereedschap regelmatig schoon en deel deze zo min mogelijk met anderen.
Werk zoveel mogelijk in vaste teams op vaste locaties.
Ventileer werkruimten regelmatig.
Was je kleding na gebruik dagelijks.
Maak het toilet na gebruik schoon.

WAT TE DOEN ALS JE VERKOUDEN EN/OF GRIEPERIG BENT?
Ben je verkouden of voel je je licht grieperig? Normaal zou je wellicht wel naar het werk gaan, maar
blijf dan nu thuiswerken als dit mogelijk is. Overleg dit met jouw direct leidinggevende. Thuiswerken
als bijvoorbeeld grondwerker of machinist is natuurlijk onmogelijk, meld je dan ziek bij de afdeling
personeelszaken.
Griep en heb je verhoging tot 38,0 graden Celcius? Blijf dan thuis, ziek uit en zorg dat je anderen niet
besmet. Houd dus afstand tot andere mensen. Je hoeft de huisarts niet te bellen. Je klachten zijn
mild. Dit kan ook een gewone verkoudheid zijn. Wel dien je je direct ziek te melden bij de afdeling
personeelszaken.
Koorts (meer dan 38 graden Celsius) en je hoest of ademt moeilijk? Blijf thuis en bel direct met de
huisarts of huisartsenpost. Meld je ziek bij de afdeling personeelszaken.
Huisgenoot verkouden, griep, koorts? Blijf thuis. Neem contact op met leidinggevende of
personeelszaken over op maat gemaakte afspraken over jouw werk.
WAT TE DOEN ALS ER CORONA IN JOUW DIRECTE OMGEVING VOORKOMT?
Niet (direct) naar het werk gaan, maar contact opnemen met de crisismanager van ReintenInfra Karin
Rog via 06-11001774.
WAT BETEKENT DIT VOOR DE ONDERAANNEMERS EN ZZP-ERS?
Iedereen die op ons werk is houdt zich aan onze voorzorgsmaatregelen. Ook voor hen geldt:
verkouden of grieperig? Naar huis.
DE BASISSCHOLEN ZIJN GESLOTEN, HOE LOSSEN WE DAT SAMEN OP?
Sinds maandag 16 maart zijn ook de basisscholen gesloten. Dit heeft een grote impact in deze
periode. Velen van jullie staan dan voor een praktisch probleem met basisschool-gaande kinderen en
een buitenshuis werkende partner. Elke situatie is uniek, ga voor de juiste invulling in gesprek met
jouw leidinggevende en personeelszaken.
FLEXIBELE WERKTIJDEN
Vanuit ReintenInfra geven wij de mogelijkheid om te werken tussen 06.00 en 18.00 uur en dit per
afdeling/werklocatie af te stemmen. Als ook de werkgever van de partner hierin meewerkt, kun je
met collega's en partner de werktijden aanpassen aan de zorg die thuis nodig is. Ook is het mogelijk
om verspreid door de week vrije uren op te nemen en deze als vakantie-uren te registreren.
THUISWERKEN
Past thuiswerken praktisch gezien binnen jouw functie, dan kan hierover met de leidinggevende
afspraken gemaakt worden.
AFSPRAKEN OP ONZE LOCATIES EN BEZOEKEN EXTERN
De voorkeur gaat uit naar elkaar ontmoeten in een virtuele omgeving. Persoonlijke face-to-face
afspraken minimaliseren we tot de hoog noodzakelijke, zowel met interne als externe
gesprekspartners. Bij afspraken intern zorgen we voor een ruime locatie, met minimaal
1,5 meter afstand ten opzichte van elkaar. Tot nader order nemen wij niet deel aan externe
bijeenkomsten. Interne vergaderingen, bouwvergaderingen en kleine bijeenkomsten vinden plaats
met strikte inachtneming van de hierboven genoemde voorzorgsmaatregelen, maar bij voorkeur
middels online meetings.

VAKANTIEPLANNEN?
Reizen brengt momenteel een potentieel risico met zich mee en wordt afgeraden. Ga je toch, dan is
een eventuele periode van quarantaine voor eigen rekening, deze dagen worden dan gezien als
vakantiedagen. Ook voor een 'weekendje weg' geldt deze regel.
OP DE WERKLOCATIE
Buiten werken schijnt een relatief veilige plek te
zijn om besmetting te voorkomen, maar dat is
zeker geen garantie en dus ook dan zijn de
voorzorgsmaatregelen van belang. Elke dag
begint met wijzen op de instructies middels
affiche en met elkaar in gesprek te gaan.
Het samenscholingsverbod (maximaal drie
personen samen) geldt niet voor werklocaties.
Alle andere voorzorgsmaatregelen blijven echter
wel van toepassing, ook 1,5 meter afstand
houden. Om toch samen te werken binnen de 1,5
meter is het van belang dat je kunt aantonen dat
die handeling noodzakelijk is en niet anders uit te
voeren. In een cirkel van 1,5 meter blijf je
maximaal vijf minuten met z’n tweeën. Het
dragen van een gelaatscherm is daarbij gewenst.
Zorg naast de gebruikelijke veiligheidscheck ook
voor een ‘CoronaCheck’. Houd jouw directe
omgeving in de gaten, wijs collega’s op de
maatregelen, of te wel: houd elkaar gezond door
scherp te blijven.
Op het werk kan door een BOA of politieagent
een opmerking worden gemaakt over veilig
werken. Zij mogen ook een boete uitdelen als wij ons niet aan de maatregelen houden. Als de
beambte op ons werk wil komen, dan geldt binnen de werkgrenzen ook dat zij de juiste PBM’s
moeten dragen, anders zijn zij in overtreding.
Bij een noodsituatie wordt de BHV-er afgeraden mond-op-mond beademing toe te passen,
hartmassage is wel toegestaan.
CORONAVERANTWOORDELIJKE
Op iedere werklocatie is een aanspreekpunt met de verantwoordelijkheid om eerste vragen inzake
maatregelen te beantwoorden; de Coronaverantwoordelijke. Of direct de juiste doorverwijzing te
geven, bijvoorbeeld naar de crisismanager van ReintenInfra (zie hieronder) of uw KAM adviseur.
Op de kantoorlocaties is het aanspreekpunt de directeur / vestigingsleider. Op de werken is dit de
uitvoerder. Werk je in koppels van twee, dan is een van twee verantwoordelijk. Bespreek dan bij
aanvang van de dag wie Corona-aanspreekpunt is.

PROTOCOL SAMEN VEILIG DOORWERKEN.
Vanuit de Rijksoverheid is in overleg met belangenbehartigers het 'Samen veilig doorwerken'
protocol vastgesteld. Het protocol is een handvat voor de veilige uitvoering van werkzaamheden, het
biedt kaders en regels. De maatregelen zijn ook binnen onze organisatie doorgevoerd. Het protocol is
gebaseerd op de arbeidshygiënische strategie. De strategie bestaat er uit dat als eerste maatregelen
worden getroffen om besmetting te voorkomen met technische en organisatorische maatregelen. Als
tweede worden persoonlijke beschermingsmiddelen ingezet. Vraag de KAM-adviseurs om advies.

WERKEN IN EEN BESTAAND RIOOL
Bij onze werken in een bestaand riool,
het vuilwaterriool, vormt Covid-19 een
extra risico. Ook hier is het toepassen
van de Arbeidshygiënische strategie
belangrijk. Zoals bijvoorbeeld het
spoelen van het riool waardoor de
vervuiling en de risico’s lager
worden. Voor het werken in vuilwater
riool hebben wij aparte richtlijnen
opgesteld. Vraag het document op bij uw
KAM adviseur via kam@reinteninfa.nl .

VRAGEN?
Bel met Karin Rog 06-11001774 of mail k.rog@reinten.nl voor een direct antwoord of de juiste
doorverwijzing. Karin is tijdens deze crisis de crisismanager bij ReintenInfra. Uiteraard is ook de KAM
bereikbaar voor vragen middels kam@reinteninfra.nl
Heb je vragen over het coronavirus of de ziekte die je ervan krijgt, COVID-19, kijk dan op de speciale
website van Rijksoverheid, of bel met het publieksinformatienummer
0800-1351.
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