
LMRA (startwerk) COVID-19          
                                                           Inspired by Engie                                                                                                                                       samen verslaan we COVID-19 

 
STOP ANALYSEER START 

Raadpleeg uw leidinggevende!  Neem maatregelen om de risico’s weg te 
nemen  

Start het werk maar blijf alert!  

 
Bij een NEE antwoord: STOP of START de werken niet, contacteer je leidinggevende 

 
WERKLOCATIE:  ……………………………………………………… DATUM: …………………………………………………………… 

TAAK:  ………………………………………………………….………… WERKVERGUNNING: …………………………………………  

NAAM: ……………………………………………………………………..   

 

 Evaluatie i.v.m. COVID-19 voor aanvang van de taak  Ja 

OK 

NEE 

NOK 

NVT 
Niet van 

toepassing 

Algemeen 

1 Heb je informatie ontvangen i.v.m. te nemen maatregelen i.v.m. COVID-19?     

2 Is er informatie zoals posters/affiches op de werkplek aanwezig die je informeren over de te 
nemen maatregelen?  

   

3 Ben je op de hoogte van de wijze van overdracht en van de symptomen van de ziekte 
(druppeltjes via hoesten, niezen, maar ook via oppervlakten)?  

   

4 Kunnen deuren opengezet worden indien dit geen bijkomende veiligheidsrisico’s inhoudt? Zo 
moet men de klinken niet aanraken.  

   

Zieke werknemers 

5 Weet je wat je moet doen wanneer jij of een collega symptomen van ziekte vertoont (milde 
hoest, verhoogde temperatuur, spierpijn…)?  

   

Handhygiëne 

6 Zijn er mogelijkheden om de handen te wassen met water en zeep of alcohol-houdende gel? 
Kun je ze nadien afdrogen?  

   

7 Hangen er instructies uit hoe de handen correct gewassen moeten worden?     

Social distancing (afstand houden) 

8 Zijn algemene maatregelen altijd genomen om de afstand van elkaar te respecteren (minimum 
1,5m)?  

   

9 Kan je op voldoende afstand van elkaar werken (> 1,5 m)? Deze regel is ook van toepassing in 
refters, rookhokjes, vergaderzalen, kleedkamers en andere  

Overal van toepassing, algemene regel! 

   

10 Wanneer er niet voldoende afstand (<1,5m) kan gehouden worden en je werkt in de nabijheid 
van andere medewerkers, kan iedereen in de werkzone dan een mondmasker (FFP2 of FFP3) 
dragen.  

   

Ontsmetten van arbeidsmiddelen: collectieve en individuele 

11 Gebruik je zoveel als mogelijk je persoonlijk gereedschap?  
Kunnen gemeenschappelijke arbeidsmiddelen gereinigd worden voordat je deze doorgeeft?  

   

12 Worden persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) gereinigd volgens de instructie?     

13 Draag je zo veel mogelijk handschoenen bij de uitvoering van je werk?     

 

CBT-medewerkers : contacteer voor bijkomende info en persoonlijke beschermingsmiddelen uw leidinggevende 

Contractoren          : Contacteer voor persoonlijke beschermingsmiddelen uw leidinggevende van uw werkgever. 
Zorg zelf voor uw mondmaskers, Citrique stelt deze niet ter beschikking! 

 
 
CBT en Contractoren: 
De werken starten NIET als mondmaskers nodig zijn en deze bij aanvang van de werken niet beschikbaar zouden 
zijn 

 


