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PROTOCOL Samen veilig doorwerken Bouw & Techniek 

Wijzigingen, 21 augustus 2020 

 

Wijzigingenoverzicht Het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ wordt frequent aangepast aan de 

ontwikkelingen. Op deze pagina worden de wijzigingen vermeld ten opzichte van de voorgaande 

versie.   

Wijzigingen per 21-08-2020 

Aanpassing duur thuisquarantaine  

De quarantaineperiode van twee weken is verkort naar tien dagen. De volgende paragrafen zijn 

hierop aangepast: 1.1, 3.1 en 3.4. 

Wijzigingen per 11-08-2020  

Bijstelling richtlijnen samen reizen  

De richtlijnen voor het samen reizen zijn bijgesteld door de Rijksoverheid. Vanaf drie inzittenden is 

een niet-medisch mondkapje verplicht, een reserveringssysteem is niet verplicht. Houd voor het 

bron- en contactonderzoek van de GGD een rittenadministratie bij. De volgende paragrafen zijn 

hierop aangepast: 1.1, 2.4.1.1, 2.4.1.2 en 2.4.1.3.  

Ziekteverschijnselen, testen, thuisquarantaine 

De tekst is aangepast aan de gewijzigde tekst en richtlijnen van de Rijksoverheid. Dit geldt voor de 

paragrafen: 1.1, 2.1.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 3.1, 3.4, 3.6, 3.7, 4.2.2.   

Wijziging per 30-06-2020 

Aangepaste richtlijnen samen reizen  

De richtlijnen voor het samen reizen zijn gewijzigd. Per 1 juli is het toegestaan weer samen te 

reizen mits er een reserveringssysteem/planning is, een gezondheidscheck is bij het instappen en 

alle inzittenden niet-medische mondmaskers dragen. De volgende paragrafen zijn hierop 

aangepast: 2.4.1 en 4.5.  

Wijzigingen per 24-6-2020  

Om de wijzingen ten opzichte van de voorgaande versie duidelijk te maken zijn deze in de tekst 

van het protocol onderstreept weergegeven.   

Werken bij kwetsbare particulieren  

Vanaf nu is het ook mogelijk om bij particulieren die tot de kwetsbare groepen behoren naast 

noodzakelijke ook reguliere werkzaamheden uit te voeren, mits zij hiervoor uitdrukkelijk 

toestemming geven. De volgende paragrafen zijn hierop aangepast: paragraaf 2.1.3 is ingevoegd, 

de koptitel van paragraaf 2.1.4 is gewijzigd en paragraaf 4.2.2 is aangepast.   

Criteria voor thuisblijven  

De criteria voor thuisblijven i.v.m. klachten zijn aangepast. Daarnaast zijn coronatests inmiddels 

ruim beschikbaar en aanbevolen voor mensen met verkoudheidsklachten. De volgende paragrafen 

zijn hierop aangepast: 1.1, 3.1, 3.4 en 2.1.1.1.   

Ventilatie in een vervoersmiddel  

Om gezondheidsschade door extreme luchtstroming te voorkomen is het advies voor ventilatie in 

de auto aangepast. De volgende paragrafen zijn hierop aangepast: 2.4.1.2 en 4.5.   

Gebruik van water en zeep in plaats van desinfecterende middelen  

Overmatig gebruik van desinfecterende middelen is schadelijk voor de huid. Inmiddels is duidelijk 

dat, waar mogelijk, het beter is om met water en zeep de handen te wassen. Daarnaast bevatten 

veel desinfecterende middelen ethanol (“alcohol denat.”), wat een stof is die op de lijst van 

kankerverwekkende stoffen en processen van het ministerie van I-SZW staat. Ethanol mag op de 

werkvloer dus alleen gebruikt worden als er geen enkel alternatief mogelijk is. De volgende 

paragrafen zijn hierop aangepast: 1.2, 2.2.2.2, 2.4.1.2, 4.1 en 4.5.   
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Mogelijkheid voor personen zonder bedrijfsarts om contact te leggen met een 

bedrijfsarts van de Helpdesk Corona Bouw & Techniek  

Personen zonder eigen bedrijfsarts (bijvoorbeeld zzp-ers) kunnen gebruik maken van de 

bedrijfsartsen van de Helpdesk Corona Bouw en Techniek. De volgende paragraaf is hierop 

aangepast: 3.5.    


