Coronamaatregelen
Praktische uitwerking voor
fruitteeltbedrijven
ALGEMENE VEILIGHEIDSREGELS
• Denk aan uw eigen veiligheid en die van uw
werknemers. Houd altijd 1,5 meter afstand tot
andere personen. Laat uw werknemers ook altijd 1,5
meter afstand houden.
• Vermijd drukte.
• Was zoveel als mogelijk uw handen.
• Reis alleen als dat strikt noodzakelijk is.

• Blijf thuis bij lichte klachten.
• Werk zoveel mogelijk thuis (weinig toepasbaar in de
fruitteelt).
• Lees de NFO-nieuwsbrieven en blijf op de hoogte van
(aangepaste) coronamaatregelen.
• Deze richtlijnen gelden voor alle fruitteeltbedrijven in
Nederland, zowel met als zonder personeel.

VEILIGHEID OP HET BEDRIJF

• Maak een overzicht van de veiligheidsmaatregelen die
bij u gelden.
• Stel vast of een werknemer coronaklachten heeft
voordat u hem toelaat op uw bedrijf. Vermoedt u
dat hij coronaklachten heeft? Laat hem niet toe en
laat hem een arts bellen. Coronaklachten zijn onder
andere:
- koorts
- keelpijn
- verkouden
- hoesten
- kortademigheid
- reuk- of smaakverlies
• Zorg dat veiligheidsmaatregelen voor iedereen
duidelijk zijn. Hang de veiligheidsposters van de NFO
en Stigas op in uw huisvesting en bedrijfsruimtes.
Hang nieuwe posters op als veiligheidsmaatregelen
veranderen.
• Vertel werknemers regelmatig (minstens drie keer
per week) welke veiligheidsregels er bij u gelden.
• Zorg dat werknemers de veiligheidsregels naleven.
Spreek hen erop aan als zij dat niet doen. Stimuleer
en train werknemers ook om elkaar aan te spreken
op onveilig gedrag. Schroom verder niet om sancties
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uit te delen als werknemers de veiligheidsregels
overtreden.
Werk met vaste teams. Zorg voor voldoende (hand)
desinfectiemiddelen voor werknemers. Houd
materialen, gereedschap en PBM’s schoon. Reinig ze
of vervang ze minstens 1 keer per dag.
Laat werknemers in ploegen pauzeren. Deel de
kantine zodanig in, dat werknemers er veilig kunnen
pauzeren. Plaats tafels en stoelen zo, dat werknemers
1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden. Geef ook
looproutes aan zodat werknemers 1,5 meter afstand
tot elkaar kunnen houden.
Sanitaire ruimtes:
- Spreek af hoeveel personen hier tegelijk mogen
zijn.
- Zorg voor voldoende wastafels. Zorg ook voor
voldoende handontsmettingsmiddelen, (vloeibare)
zeep en bij voorkeur papieren handdoekjes.
- Laat sanitaire ruimtes vaker schoonmaken. Maak
schoon zoals u gewend bent, maar besteed extra
aandacht aan kranen, deurgrepen, sloten, etc.
(contactpunten).
Ontvang bezoek van buiten alleen als dat strikt
noodzakelijk is.

VEILIG WERKEN BINNEN

• Stel vast of een werknemer coronaklachten heeft
voordat u hem toelaat in uw bedrijfsruimte. Vermoedt
u dat hij coronaklachten heeft? Laat hem niet toe tot
uw bedrijfsruimte. Laat hem een arts bellen.

• Bij sorteren: pas de snelheid van de loopband aan,
zodat werknemers op 1,5 meter afstand van elkaar
kunnen werken. Is dat niet mogelijk? Plaats dan
plexiglas tussen de werkplekken. Geef looproutes
aan, zodat werknemers 1,5 meter afstand tot elkaar
kunnen houden.


• Bij oogsten onder glas: laat werknemers om de rij
plukken. Wijs elke werknemer een eigen rij toe waar
hij aan het werk gaat. Geef looproutes aan, zodat
werknemers 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen
houden.
• Bij koelen: open de ULO-cel altijd met twee personen,
maar houd ook hierbij 1,5 meter afstand tot elkaar.
• Bij gebruik van een heftruck: laat werknemers
nieuwe werkhandschoenen gebruiken of zorg voor
een doosje met hygiënische doekjes in de heftruck.

• Spreek af welke werknemer bepaalde materialen
waar plaatst, en wanneer hij dat doet. Zorg ervoor
dat werknemers hierbij altijd 1,5 meter afstand van
elkaar kunnen houden.
• Is het bij een van deze werkzaamheden niet mogelijk
om 1,5 meter afstand te houden? Laat werknemers
mondkapjes gebruiken (niet-medische mondkapjes
zoals in het openbaar vervoer).

• Stel vast of een werknemer coronaklachten heeft
voordat hij bij u aan het werk gaat. Vermoedt u dat
hij coronaklachten heeft? Laat hem niet toe tot het
perceel. Laat hem een arts bellen.
• Hanteer de anderhalve-meter-regel. Wijs elke
werknemer een eigen rij toe waar hij aan het werk
gaat. Dit geldt voor alle werkzaamheden.

• Bij gebruik van een hoogwerker: stel vast of de
werknemers 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen
houden. Is dat niet mogelijk? Plaats dan plexiglas
tussen de werkplekken op de hoogwerker. Is ook
dat niet mogelijk? Laat werknemers mondkapjes
gebruiken (niet-medische mondkapjes zoals in het
openbaar vervoer).

VEILIG WERKEN BUITEN

PLANTEN

• Bij gebruik van plantmachines: laat werknemers
mondkapjes gebruiken (niet-medische mondkapjes
zoals in het openbaar vervoer).

• Bij gebruik van oppotmachines: pas de afstand tussen
de bandjes aan, zodat werknemers op 1,5 meter
afstand van elkaar kunnen werken.

REIZEN

• Beperk reizen zoveel als mogelijk. Huisvest
werknemers zo dicht mogelijk bij het werk. Voorkom
zoveel mogelijk dat werknemers op een werkdag
moeten reizen.
• Laat werknemers �ietsen of lopen als reizen echt
noodzakelijk is.

• In een personenauto mogen maximaal 2 personen
reizen. In een busje of bus mogen meer personen
reizen. Voorwaarde is dat zij voor, tijdens en na het
reizen 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden.

• Deel uw huisvesting zodanig in, dat werknemers er
veilig kunnen wonen.
• In de gezamenlijke woonruimte: ga uit van 10 m2 per
bewoner. Wijs elke werknemer een eigen zitplaats toe
op de bank en aan tafel.
• In de sanitaire ruimtes: spreek af hoeveel personen
hier tegelijk mogen zijn. Ga uit van 1 persoon per 10 m2.
Zorg voor voldoende douches en wastafels. Zorg
ook voor voldoende handontsmettingsmiddelen,
(vloeibare) zeep en bij voorkeur papieren handdoekjes.

Laat sanitaire ruimtes vaker schoonmaken. Maak
schoon zoals u gewend bent, maar besteed extra
aandacht aan kranen, deurgrepen, sloten, etc.
(contactpunten).
• Hang veiligheidsposters op in uw huisvesting. Vertel
werknemers ook persoonlijk welke veiligheidsregels
er gelden in uw huisvesting.
• Stel vast of een werknemer coronaklachten heeft
voordat u hem toelaat in uw huisvesting. Vermoedt u
dat een werknemer coronaklachten heeft? Plaats hem
in een aparte ruimte. Laat hem een arts bellen.


WONEN
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