
Informatieblad met advies voor medewerkers van 
betonproductenfabrieken en betoncentrales 
tijdens de COVID-19-pandemie. Betonhuis brengt 
de volgende specifieke voorzorgsmaatregelen in 
de betonindustrie onder uw aandacht. 

Besmettingsrisico
Het COVID-19 virus (coronavirus) wordt doorgegeven 
via persoonlijk contact met een besmette persoon, 
via speekseldruppeltjes als je dicht bij elkaar praat, 

niest of hoest, of door eerst verontreinigde voor-
werpen op oppervlakken aan te raken en vervolgens 
aan je mond, neus of ogen te zitten.  
De verspreiding kan met enkele maatregelen worden 
voorkomen. Betonhuis heeft een overzicht gemaakt 
van enkele aanbevelingen die gezondheids- 
autoriteiten, veiligheidsorganisaties en werkgevers 
in de betonindustrie wereldwijd aanhouden om de 
bouwproductie op gang te houden en besmettings- 
risico’s te beperken.  

         

Algemene maatregelen voor medewerkers

Was je handen regelmatig minimaal  
20 seconden met water en zeep.  
Als je dit niet hebt, gebruik dan tijdelijk  
een desinfecterende handgel tot je je 
handen wel goed kunt wassen.
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Vermijd fysiek contact bij begroetingen en 
houd een veilige afstand aan: minimaal  
1,5 meter (twee armlengtes).
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4 Wat moet je doen als je griepverschijnselen 
krijgt? Vraag je leidinggevende vóór werktijd 
om instructies. Als je tijdens je werkdag 
symptomen van COVID-19 krijgt (hoge koorts, 
droge hoest of moeilijk ademen), meld dit dan 
direct en neem contact op met je huisarts voor 
meer instructies.

Neem zelf eten en drinken mee, pauzeer op 
andere momenten. Was je handen voordat je 
iets eet, gebruik je eigen eet- en drinkgerei 
(kopjes, glazen, borden, bestek) en plaats dit 
zelf in de vaatwasser, thuis of op het werk.
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Hoest of nies altijd in je elleboog of in een 
papieren zakdoek (gooi zakdoeken direct 
weg). Zo voorkom je dat je voorwerpen of 
apparatuur besmet die anderen daarna 
gebruiken.
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Maak alles wat je met de handen aanraakt 
schoon, voor vertrek en na afloop en vooral  
bij het wisselen van shift. Denk aan sleutels, 
stuur, telefoon(s), stoelen, knoppen, hendels, 
schakelaars en andere werkmaterialen die met 
de hand worden bediend. Gebruik zo nodig 
handschoenen en werp deze weg na gebruik. 
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Stop de verspreiding van het coronavirus
Alleen samen krijgen we corona onder controle
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Dit informatieblad is samengesteld met dank aan de Ibero- 
Amerikaanse federatie FIHP en de Europese federatie ERMCO.



              

Tijdens het laden en lossen van beton in de fabriek en op locatie

Volg alle veiligheidsvoorschriften op  
en maak een verantwoord gebruik van 
persoonlijke beschermingsmiddelen. 
Leen deze niet aan elkaar uit.

Gebruik handschoenen om je handen te 
beschermen en voor het aanraken van 
facturen of documentatie met klanten, 
hendels, goten of hulpmiddelen die iemand 
anders aangeraakt kan hebben. Raak je 
gezicht niet met de handschoenen aan en 
was je handen na afloop.

Vermijd groepen mensen in het algemeen. 
Houd minimaal 1,5 meter afstand als je toch 
in wachtkamers, eetkamers en op werk-
plekken moet zijn. Gebruik waar nodig 
stoelen en beeldschermen die niet naast 
elkaar staan.

1 Blijf zolang mogelijk in je cabine. Als de wacht-
tijd langer duurt, kun je beter alleen in het 
voertuig blijven en de hygiënemaatregelen
aanhouden. 
Betreed geen snackbar, bouwkeet, kantine of 
schaftlokaal. Wees zelfvoorzienend met 
betrekking tot eten en drinken en gebruik je 
eigen eet- en drinkgerei. Was je handen met 
zeep voordat je iets eet.
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Andere personen mogen de onderdelen van  
de truck, zoals slangen en goten, niet aanraken. 
Was je handen regelmatig, in ieder geval voor  
of na het aanraken van hendels, bedienings-
knoppen, displays of hulpmiddelen die ook  
door anderen worden gebruikt. Denk daarbij  
ook aan machines voor algemeen gebruik die 
door anderen zijn of worden aangeraakt.
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Algemene maatregelen voor truckchauffeurs 
In de cabine 

Zorg dat je ook zelf 
altijd desinfecterende 
handgel bij je hebt.

3
Bedien geen  
apparatuur die niet 
specifiek voor jou is.
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Houd de cabine van de truck schoon en hygiënisch: reinig en des-
infecteer het stuur, hendels, knoppen, stoelen en alles wat je met je 
handen aanraakt. Dit is vooral belangrijk bij het wisselen van een shift.
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Dit informatieblad is samengesteld met dank aan de Ibero- 
Amerikaanse federatie FIHP en de Europese federatie ERMCO.




