
WERKEN MET 1,5
METER AFSTAND

Tips die helpen om de veiligheid

van je vrijwilligers en de mensen

met wie ze werken te waarborgen.

INLOOP/UITLOOPROUTE
Maak de inloop- en uitlooproute zodanig dat

mensen elkaar zo min mogelijk kruisen. Leg een

pad klaar met tape of aanwijsbordjes bijvoorbeeld.
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WELKOMSTLOKET2
Ontvang je cliënten? Maak een welkomstloket

waar mensen hun handen kunnen reinigen en jij

hen kan vertellen welke regels je organisatie op dit

moment kent. Een poster met deze info is ook een

optie.

WERKRUIMTES CREËREN3
Creëer ruimtes voor je vrijwilligers zodat ze op 1,5

meter afstand kunnen werken. Zet stoelen zo om

een tafel dat er 1,5 meter tussen zit.

RUIMTES AFSLUITEN5
Sluit ruimtes waar je geen 1,5 meter afstand kunt

houden. Meer tips over wat je kunt doen met

verschillende ruimtes lees je hier.

MAXIMALE CAPACITEIT 6
Stel vast hoeveel mensen er maximaal in je

organisatie mogen zijn, zodat de RIVM-richtlijnen

worden gevolgd. In de supermarkt is dit geregeld

door het aantal winkelwagens te beperken.

Bedenk voor jouw organisatie iets soortgelijks

 

O P G E S T E L D  D O O R  K L I K  V R I J W I L L I G E R S  V L A A R D I N G E N

OP JE BEURT WACHTEN4
We moeten steeds meer op ons beurt wachten,

bijvoorbeeld in de keuken of als we iets nodig

hebben wat op eenzelfde plek ligt. Geef aan waar

de ander kan wachten bijvoorbeeld met tape of

verklein een ingang zodat er maar één persoon

tegelijk door kan.

https://www.rijkshuisstijl.nl/basiselementen/basiselementen-corona/iconen
https://www.nov.nl/themas/coronamaatregelen/default.aspx


HYGIËNE EN
ANDERE TIPS

Tips die helpen om de veiligheid

van je vrijwilligers en de mensen

met wie ze werken te waarborgen.

HYGIËNE STATIONS
Een plek om je handen te wassen of te

desinfecteren, bijvoorbeeld bij de ingang. Maak

deze plekken goed zichtbaar. Tip: handlotion kan

een extra service zijn  ;)
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VAKER SCHOONMAKEN2
Maak een vrijwilliger verantwoordelijk voor de

schoonmaak. Deze ziet er op toe of regelt dat de

deurknoppen, telefoons, toetsenborden, toiletten

e.d. regelmatiger worden schoongemaakt.

HANDSCHOENEN3
Regel schoonmaakhandschoenen, zodat afwassen

en schoonmaken een stuk hygiënischer is. Het

werkt ook nog eens comfortabeler

DUIDELIJKE RICHTLIJNEN5
Hang een bord/poster op waarop duidelijk de

richtlijnen staan om verspreiding van het virus te

voorkomen binnen jullie organisatie. Je kunt dit op

verschillende plekken ophangen.

BLIJF IN GESPREK6
Stem met elkaar af wat goed voelt en houd je daar

aan. Wanneer je je richtlijnen toepast conform de

vrijwilliger die zich het angstigst voelt, dan kan

iedereen veilig werken.
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CORONAMANAGER4
Maak een vrijwilliger verantwoordelijk voor het

erop toezien dat mensen zich aan de regels

houden. Door de waan van de dag ben je soms

minder met de regels bezig, dan is het fijn als

iemand je daarin helpt je te herinneren.


