SECTORALE KNELPUNTENANALYSE CORONACRISIS
Dit is de tweede versie van de sectorale knelpuntenanalyse. Het coronaprotocol en de coronachecklist risico-inventarisatie en -evaluatie zijn aanvullend op
deze sectorale knelpuntenanalyse. De sectorale knelpuntenanalyses zijn vast gesteld door de sectorale klankborgroepen van Stigas.
Als een oplossing of oplossingsrichting moet worden gekozen dan moet dat in volgorde van belangrijkheid, volgens de arbeidshygiënische strategie:
1 Bronaanpak
2 Collectieve maatregelen
3 Individuele maatregen
4 Persoonlijke beschermingsmiddelen.
Agrarische sectoren – algemeen
De genummerde oplossingen zijn gerangschikt op basis van de arbeidshygiënische strategie. Deze wordt onderaan het document toegelicht.
Werkzaamheden met risico’s 1

Oplossing of oplossingsrichting

Assisteren van collega’s of derden (monteurs, klanten,
chauffeurs), waarbij normaal de afstand minder is dan 1,5
meter

1. Werkzaamheden niet of met
palletwagen/tilhulpmiddelen heftruck uitvoeren, zodat
het alleen gedaan kan worden.
2. Werk zo plannen dat de afstand van 1,5 meter
gehanteerd kan worden. (bijv. medewerker 1 doet
handeling 1, doet een paar stappen terug,
medewerker 2 doet zijn handdelingen, etc.)
3. Werkzaamheden met
(til)hulpmiddelen/palletwagen/heftruck uitvoeren,
zodat de afstand 1,5 meter blijft
4. Draag niet-medische mondkapjes en wissel deze om
de 3 uur
1. Werkzaamheden als het kan geautomatiseerd
uitvoeren.
2. Afstand van 1,5 meter handhaven waardoor minder
plaatsen kunnen worden bezet.
3. Afscherming aanbrengen tussen de werkplekken

Vaste werkplekken met minder dan 1,5 meter
tussenafstand (bijv. aan sorteerlijnen, boslijnen
leesruimte, plantmachines, selectiekarren en ligbedden.)

1

Opmerkingen

Lopende banden ed. ontsmetten op
plaatsen waar medewerkers tegenaan staan
en waar gewisseld wordt van plek

Werkzaamheid met risico op corona besmetting omdat de afstand tussen twee medewerkers minder is dan 1,5 meter of het risico op besmetting via machines, apparaten, etc

versie juli 2020
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Werkzaamheden met risico’s 1

Oplossing of oplossingsrichting

Opmerkingen

Kantoor / administratie

• Administratief werk dat thuis uitgevoerd kan worden,
thuis uitvoeren.
• Minimaal 1,50 afstand bewaren (en hierop toezien).
• Kantoormeubilair zo nodig in dambordopstelling
plaatsen.
• Werken met afscherming indien de 1,50 meter afstand
niet kan worden gerealiseerd.
• Bij administratie in de verwerkingsruimten, zorgen voor
een glad, goed te reinigen werkblad.
• Laptops, toetsenborden, ed. regelmatig(er) reinigen.

Voorzieningen treffen indien nodig.

Werken met scholieren

• Zo min mogelijk met elkaar laten werken
• Frequent aanspreken op en herhalen van instructie en
toezicht
• Duidelijke afspraken maken (mondeling en schriftelijk)
met derden.
Aanduidingen plaatsen.
• Derden niet of zo min binnen het bedrijf laten lopen.
• Minimaal 1,50 afstand bewaren (en hierop toezien).

Deense kar neerzetten met info om
bewustwording te creëren van 1,5 m. De
eigen lengte is de afstand.

Derden zoals chauffeurs, adviseurs, vertegenwoordigers,
ed.
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Werkzaamheden met risico’s 1

Oplossing of oplossingsrichting

Opmerkingen

Pauzeruimtes

• In ploegen pauzeren
• Minimaal 1,50 afstand bewaren (en hierop toezien).
Bijvoorbeeld door een tweede schaftruimte / kantine te
creëren.
• Afspraken maken over (eventueel) het gebruik van
eigen voorzieningen voor medewerkers die op het
bedrijfsterrein verblijven.
• Steeds dezelfde medewerkers / groep medewerkers in
een zelfde shift en in een aparte ruimte of deel van de
ruimte laten pauzeren.
• Stoelen plaatsen in dambordopstelling.
• Maximaal aantal personen per tafel.
• Stoelen en tafels bij iedere wissel schoonmaken,
inclusief deurkrukken en (koffie)automaten.
• Medewerkers in ploegen/shifts laten pauzeren.
• Voor de pauzes zorgen dat er koffie/thee klaarstaat.
• Knoppen van de koffieautomaat steeds per persoon
laten reinigen.
• Bekertjes, doekjes ed. in een pedaalemmer.
• Stoelen, tafels, ed. bij iedere shift schoonmaken.
• Voordat iemand de gang ingaat, wachten tot eventuele
tegemoetkomende persoon op de gang weg is.
• Eenrichtingverkeer bepalen op het bedrijf
• Hoofdpad zoveel mogelijk vrij houden van karren,
machines en andere materialen en hulpmiddelen
• Afspraken maken over (eventueel) het gebruik van
eigen sanitaire voorzieningen voor medewerkers die op
het bedrijfsterrein verblijven.
• Meer wasgelegenheden creëren.
• Sanitaire voorzieningen regelmatig(er) schoonmaken.
• Alleen met papieren handdoeken gebruiken.

Gegevens op nemen in de corona checklist
voor de risico-inventarisatie en -evaluatie

Lopen door gangen of andere smalle ruimten.
Het hoofdpad in kassen, containervelden,
vollegrondspercelen.
Sanitaire voorzieningen
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Gegevens op nemen in de corona checklist
voor de risico-inventarisatie en -evaluatie

Gegevens op nemen in de corona checklist
voor de risico-inventarisatie en -evaluatie
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Werkzaamheden met risico’s 1

Oplossing of oplossingsrichting

Opmerkingen

Werken in landwinkels ter bescherming winkelpersoneel
met al hun wisselende contacten/ met daardoor meer
kansen op besmetting. Bij particuliere verkoop op
percelen eer op letten dat er voldoende afstand tot de
klant is.

• Afstand bij toonbank vergroten door verbreden
toonbank, afzetten lint.
• Maatregelen om contactloos contact te hebben met
klanten en ook met zoveel mogelijk van de verzamelde
producten.
• Voorbeeld is het zelfscannen en vervolgens
contactloos betalen. Deze bron aanpak is wat betreft
zelfscannen vaak niet mogelijk. Beperk in ieder geval
het directe contact met geld en verzamelde producten
zoveel mogelijk.
• Hygiënisch gedrag van personeel en klanten
stimuleren/ eisen

Bedrijfshulpverlening
Bij een mogelijk ongeval/calamiteit waarbij eerste hulp
verleent moet gaan worden door de BHV is de afstand
van 1,5 meter ook niet haalbaar.

• Adviezen EHBO en Convid-19 van het Oranje Kruis
volgen:
o Veiligheid van de hulpverlener staat voorop,
besmetting voorkomen.
o Niet onnodig slachtoffer binnen 1,50 meter
benaderen / aanwijzingen geven.
o Indien nodig 112 bellen.
o Indien benaderen binnen 1,50 meter noodzakelijk is,
alleen levensreddende handelingen verrichten.
• Bij reanimeren borstcompressie toepassen, beademen
achterwegen laten. AED aansluiten.
• Beschermende handschoenen dragen (nitril).

Gegevens op nemen in de corona checklist
voor de risico-inventarisatie en -evaluatie
De rol van de beschermende handschoenen
is helemaal afhankelijk van gedrag van
werknemer. Met een besmette handschoen
kan men ook vaak in het gezicht zitten.
Handschoenen zijn geen sluitende
oplossing. Bij contact met producten de
werkgever de keuze laten in hoe zij
besmetting via handen willen voorkomen:
genoemd als hygiënisch gedrag.
Sowieso inzet van persoonlijke
beschermingsmiddelen altijd vergezellen
van instructie om te komen tot veilig gebruik!
Kijk voor het COVID-19 advies op de
website van de Nederlandse Reanimatie
Raad (NRR)
In schema
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SECTORSECIFIEKE AANVULLINGEN
Sector: Melkveehouderij
Werkzaamheden met risico’s

Oplossing of oplossingsrichting

Bij het melken in de melkstal met twee werkenden (bijv.
tijdens begeleiden van stagiaire) kom je vaak ook dichter
dan 1,5 meter bij elkaar.

• Zorgen dat je tijdens werkzaamheden met twee melkers
aan taakverdeling doet. Bijvoorbeeld beide een kant
van de melkstal nemen en niet te dicht langs elkaar
lopen.

Opmerkingen

Sector: varkenshouderij
In zijn algemeenheid:
- Binnen varkenshouderij wordt veel individueel gewerkt.
- Adembescherming (stofmasker FFP3) worden al geadviseerd voor een aantal werkzaamheden. Deze kunnen ook worden gebruikt als beschermingsmiddel om
blootstelling aan het Corona-virus te voorkomen.
Werkzaamheden met risico’s

Oplossing of oplossingsrichting

Biggenbehandeling

•

versie juli 2020

Opmerkingen
“

Let bij biggenbehandeling om 1,5 m te handhaven.
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Sector: Pluimveehouderij
Werkzaamheden met risico’s

Oplossing of oplossingsrichting

Opmerkingen

Ruimen en vangen van pluimvee

• Medewerkers hebben al beschermende kleding aan en
mondmaskers over het algemeen dragen en brillen.

Nu de noodzaak alleen nog méér aanhalen.

Enten van kuikens (broederijen)

• Verder uit elkaar gaan zitten. Maatregel van 1,5 meter
hanteren.

Sector: Bloembollenteelt
Werkzaamheden met risico’s

Oplossing of oplossingsrichting

Opmerkingen

Verwerken van product aan pelbanden/verwerkingslijnen

• Werkzaamheden - waar mogelijk – geautomatiseerd
uitvoeren.
• Medewerkers in ploegendienst laten werken.
• Minimaal 1,50 meter afstand bewaren (en hierop
toezien).
• Werkplekken in dambordopstelling.
• Werken met afscherming aan lijnen waar de 1,50 meter
afstand niet kan worden gerealiseerd, bijvoorbeeld door
voldoende grote plastic-/plexiglas tussenschotten te
plaatsen.
Houd bij het plaatsen van tussenschotten rekening met
voldoende ventilatie, (mee met de luchtstroom van de
afzuiging) en houd rekening met verstoring van het licht
op de werkplek. Pas dit zo nodig aan.
• Steeds dezelfde medewerkers / groep medewerkers in
een aparte ruimte of deel van de ruimte laten werken
waardoor een eventuele besmetting van álle
medewerkers wordt verkleind.
• Regelmatig reinigen van de werkplek, (minstens één
keer per dag). Indien medewerkers wisselen van plek,
deze plek meteen reinigen (met water en zeep, zoals
met een allesreiniger). Dat is voldoende.

Medewerkers (herhaaldelijk) instrueren
(bijvoorbeeld met de instructie poster in hun
eigen taal, onder andere te vinden op:
https://www.stigas.nl/publicaties/postercoronavirus/
en markeringen plaatsen.
Wanneer tussenschotten omhoog
geplaatst/getakeld kunnen worden zijn de
lijnen gemakkelijker te reinigen.

versie juli 2020
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Werkzaamheden met risico’s

Oplossing of oplossingsrichting

Vervoer van medewerkers naar perceel en terug
Trekkerrijden

• Kijk voor actuele stand van zaken in het coronaprotocol.
• Geen passagiers mee in de trekkercabine (en hierop
toezien)
• Maximaal 1 persoon op de rooimachine.
• 1.50 meter afstand aanhouden (en hierop toezien)
• Afschermen indien de 1,50 meter afstand niet kan
worden gerealiseerd, bijvoorbeeld door voldoende grote
plastic-/plexiglas tussenschotten te plaatsen.

Rooien
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Opmerkingen
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Sector: Bloembollenhandel
Werkzaamheden met risico’s

Oplossing of oplossingsrichting

Opmerkingen

Verwerken van product aan banden/inpaklijnen

• Werkzaamheden - waar mogelijk – geautomatiseerd
uitvoeren.
• Medewerkers in ploegendienst laten werken.
• Minimaal 1,50 meter afstand bewaren (en hierop
toezien).
• Werkplekken in dambordopstelling.
• Werken met afscherming aan lijnen waar de 1,50 meter
afstand niet kan worden gerealiseerd, bijvoorbeeld door
voldoende grote plastic-/plexiglas tussenschotten te
plaatsen.
Houd bij het plaatsen van tussenschotten rekening met
voldoende ventilatie, (mee met de luchtstroom van de
afzuiging) en houd rekening met verstoring van het licht
op de werkplek. Pas dit zo nodig aan.
• Steeds dezelfde medewerkers / groep medewerkers in
een aparte ruimte of deel van de ruimte laten werken
waardoor een eventuele besmetting van álle
medewerkers wordt verkleind.
• Regelmatig reinigen van de werkplek, (minstens één
keer per dag). Indien medewerkers wisselen van plek,
deze plek meteen reinigen (met water en zeep, zoals
met een allesreiniger). Dat is voldoende.

Medewerkers (herhaaldelijk) instrueren
(bijvoorbeeld met de instructie poster in hun
eigen taal, onder andere te vinden op:
https://www.stigas.nl/publicaties/postercoronavirus/
en markeringen plaatsen.
Wanneer tussenschotten omhoog
geplaatst/getakeld kunnen worden zijn de
lijnen gemakkelijker te reinigen.
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Sector: Boomteelt
Werkzaamheden met risico’s

Oplossing of oplossingsrichting

Opmerkingen

Binnenwerkzaamheden zoals vermeerderen en
bijbehorende werkzaamheden.

• Werkzaamheden - waar mogelijk – geautomatiseerd
uitvoeren.
• Minimaal 1,50 meter afstand bewaren (en hierop
toezien).
• Medewerkers in ploegendienst laten werken.
• Werkplekken in dambordopstelling.
• Afschermen aan lijnen waar de 1,50 meter afstand niet
kan worden gerealiseerd, bijvoorbeeld door voldoende
grote plastic-/plexiglas tussenschotten te plaatsen.
Houd bij het plaatsen van tussenschotten rekening met
voldoende ventilatie, (mee met de luchtstroom van de
afzuiging) en houd rekening met verstoring van het licht
op de werkplek. Pas dit zo nodig aan.
• Steeds dezelfde medewerkers / groep medewerkers in
een aparte ruimte of deel van de ruimte laten werken
waardoor een eventuele besmetting van álle
medewerkers wordt verkleind.
• Regelmatig reinigen van de werkplek, (minstens één
keer per dag).
Indien medewerkers wisselen van plek, deze plek
meteen reinigen (met water en zeep, zoals met een
allesreiniger). Dat is voldoende.

Medewerkers (herhaaldelijk) instrueren
(bijvoorbeeld met de instructie poster in hun
eigen taal, onder andere te vinden op:
https://www.stigas.nl/publicaties/postercoronavirus/
en markeringen plaatsen.
Wanneer tussenschotten omhoog
geplaatst/getakeld kunnen worden zijn de
lijnen gemakkelijker te reinigen.

Werken aan oppotmachine

• Minimaal 1,50 meter afstand bewaren (en hierop
toezien).
• Afstand tussen bandjes aanpassen.
• Werken in dambord opstelling.
Afschermen indien de 1,50 meter afstand niet kan worden
gerealiseerd, bijvoorbeeld door voldoende grote plastic/plexiglas tussenschotten te plaatsen.
• Kijk voor actuele stand van zaken in het coronaprotocol.
• Geen passagiers mee in de trekkercabine (en hierop
toezien).

Oppotten van grote bomen en heesters
gebeurt over het algemeen buiten en met
z’n tweeën. 1,50 meter afstand houden is
dan niet goed mogelijk evenals afscherming
plaatsen.
Niet-medische mondmaskers moeten dan
worden gedragen.

Vervoer van medewerkers naar percelen en terug
Trekkerrijden

versie juli 2020
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Werkzaamheden met risico’s

Oplossing of oplossingsrichting

Opmerkingen

Planten

• Zoveel mogelijk machinaal/geautomatiseerd planten.
• 1.50 meter afstand aanhouden (en hierop toezien).
• Minder personen op de plantmachine.
Afschermen indien de 1,50 meter afstand niet kan worden
gerealiseerd, bijvoorbeeld door voldoende grote plastic/plexiglas tussenschotten te plaatsen.
• Op 1,5 afstand van elkaar lopend selecteren, wieden,
schoffelen
• Nagaan of medewerkers op wiedkarren ed. 1,50 meter
van elkaar zitten of liggen, anders:
o Steeds een bed/rij overslaan
o Kar aanpassen (bijvoorbeeld 2 achter elkaar)
Afschermen indien de 1,50 meter afstand niet kan worden
gerealiseerd, bijvoorbeeld door voldoende grote plastic/plexiglas tussenschotten te plaatsen.
• 1 persoon per hoogwerker
• 1.50 meter afstand aanhouden (en hierop toezien)
Afschermen indien de 1,50 meter afstand niet kan worden
gerealiseerd, bijvoorbeeld door voldoende grote plastic/plexiglas tussenschotten te plaatsen.
Waar mogelijk 1.50 meter afstand aanhouden (en hierop
toezien)

Bij planten van bomen zijn genoemde
maatregelen niet goed mogelijk.
Niet-medische mondmaskers moeten dan
worden gedragen.

Gewaswerkzaamheden
zoals selecteren, wieden, schoffelen

Werken met een hoogwerker

Oculeren

Rooien

• 1 persoon op de rooimachine.
Afschermen indien de 1,50 meter afstand niet kan worden
gerealiseerd, bijvoorbeeld door voldoende grote plastic/plexiglas tussenschotten te plaatsen.
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Gezien de kwetsbaarheid van het product is
werken op 1,50 meter vrijwel niet
uitvoerbaar. Werken met afscherming is niet
goed mogelijk.
Niet-medische mondmaskers moeten dan
worden gedragen.
Grote bomen en heesters rooien is
ergonomisch gezien vrijwel niet door één
persoon uit te voeren, evenals de 1,50
meter afstand houden en tussenschotten
plaatsen.
Niet-medische mondmaskers moeten dan
worden gedragen.
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Werkzaamheden met risico’s

Oplossing of oplossingsrichting

Opmerkingen

Afleveren/afleverings-klaarmaken

• 1.50 meter afstand aanhouden (en hierop toezien)
Afschermen indien de 1,50 meter afstand niet kan worden
gerealiseerd, bijvoorbeeld door voldoende grote plastic/plexiglas tussenschotten te plaatsen.

Grote bomen en heesters hanteren,
draadkluiten maken, laden/lossen, ed. is
ergonomisch gezien vrijwel niet op 1,50
meter afstand van elkaar uit te voeren,
evenals tussenschotten plaatsen. Nietmedische mondmaskers moeten dan
worden gedragen.

Gewaswerkzaamheden
zoals selecteren, wieden, schoffelen

• Op 1,5 afstand van elkaar lopend selecteren, wieden,
schoffelen
• Nagaan of medewerkers op wiedkarren ed. 1,50 meter
van elkaar zitten of liggen, anders:
o Steeds een bed/rij overslaan
o Kar aanpassen (bijvoorbeeld 2 achter elkaar)
Afschermen indien de 1,50 meter afstand niet kan worden
gerealiseerd, bijvoorbeeld door voldoende grote plastic/plexiglas tussenschotten te plaatsen.
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Sector: Fruitteelt
Werkzaamheden met risico’s

Oplossing of oplossingsrichting

Opmerkingen

Binnen verwerken van product aan sorteer-/
verwerkingslijnen, oppotlijnen, verzendklaar maken, ed.

• Werkzaamheden - waar mogelijk – geautomatiseerd
uitvoeren.
• Minimaal 1,50 meter afstand bewaren (en hierop
toezien).
• Bij sorteren de snelheid van de loopband aanpassen.
• Bij oppotten afstand tussen bandjes aanpassen.
• Werkplekken in dambordopstelling.
• Afschermen aan lijnen waar de 1,50 meter afstand niet
kan worden gerealiseerd, bijvoorbeeld door voldoende
grote plastic-/plexiglas tussenschotten te plaatsen.
Houd hierbij rekening met verstoring van het licht op de
werkplek. Pas dit zo nodig aan.
• Steeds dezelfde medewerkers / groep medewerkers in
een aparte ruimte of deel van de ruimte laten werken
waardoor een eventuele besmetting van álle
medewerkers wordt verkleind.
• Regelmatig reinigen van de werkplek, (minstens één
keer per dag).
Indien medewerkers wisselen van plek, deze plek
meteen reinigen (met water en zeep, zoals met een
allesreiniger). Dat is voldoende.
• Geen passagiers mee in de trekkercabine (en hierop
toezien)
• 1.50 meter afstand aanhouden (en hierop toezien).
Afschermen indien de 1,50 meter afstand niet kan
worden gerealiseerd, bijvoorbeeld door voldoende grote
plastic-/plexiglas tussenschotten te plaatsen.
• 1.50 meter afstand aanhouden (en hierop toezien)
• Afschermen indien de 1,50 meter afstand niet kan
worden gerealiseerd, bijvoorbeeld door voldoende grote
plastic-/plexiglas tussenschotten te plaatsen.

Medewerkers (herhaaldelijk) instrueren
(bijvoorbeeld met de instructie poster in hun
eigen taal, onder andere te vinden op:
https://www.stigas.nl/publicaties/postercoronavirus/
en markeringen plaatsen.
Wanneer tussenschotten omhoog
geplaatst/getakeld kunnen worden zijn de
lijnen gemakkelijker te reinigen.

Trekkerrijden
Planten

Werken met hoogwerker
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Bij planten van fruitbomen zijn genoemde
maatregelen niet goed mogelijk.
Niet-medische mondmaskers moeten dan
worden gedragen
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Sector: Akkerbouw / Vollegrondsgroenteteelt
Werkzaamheden met risico’s

Oplossing of oplossingsrichting

Opmerkingen

Verwerken van product aan sorteer-/ verwerkingslijnen

• Werkzaamheden - waar mogelijk – geautomatiseerd
uitvoeren.
• Minimaal 1,50 meter afstand bewaren (en hierop
toezien).
• Medewerkers in ploegendienst laten werken.
• Werkplekken in dambordopstelling.
• Afschermen aan lijnen waar de 1,50 meter afstand niet
kan worden gerealiseerd, bijvoorbeeld door voldoende
grote plastic-/plexiglas tussenschotten te plaatsen.
Houd bij het plaatsen van tussenschotten rekening met
voldoende ventilatie, (mee met de luchtstroom van de
afzuiging) en houd rekening met verstoring van het licht
op de werkplek. Pas dit zo nodig aan.
• Steeds dezelfde medewerkers / groep medewerkers in
een aparte ruimte of deel van de ruimte laten werken
waardoor een eventuele besmetting van álle
medewerkers wordt verkleind.
• Regelmatig reinigen van de werkplek, (minstens één
keer per dag).
Indien medewerkers wisselen van plek, deze plek
meteen reinigen (met water en zeep, zoals met een
allesreiniger). Dat is voldoende.
• Kijk voor actuele stand van zaken in het coronaprotocol.
• Geen passagiers mee in de trekkercabine (en hierop
toezien).
• Zoveel mogelijk machinaal planten.
• 1.50 meter afstand aanhouden (en hierop toezien)
• Minder personen in/op de plantmachine.
• Afschermen indien de 1,50 meter afstand niet kan
worden gerealiseerd, bijvoorbeeld door voldoende grote
plastic-/plexiglas tussenschotten te plaatsen.

Medewerkers (herhaaldelijk) instrueren
(bijvoorbeeld met de instructie poster in hun
eigen taal, onder andere te vinden op:
https://www.stigas.nl/publicaties/postercoronavirus/
en markeringen plaatsen.
Wanneer tussenschotten omhoog
geplaatst/getakeld kunnen worden zijn de
lijnen gemakkelijker te reinigen

Vervoer van medewerkers naar perceel en terug
Trekkerrijden
Planten
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Machinaal/geautomatiseerd planten gebeurt
al zoveel mogelijk.
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Werkzaamheden met risico’s

Oplossing of oplossingsrichting

Opmerkingen

Gewaswerkzaamheden
zoals selecteren, wieden, schoffelen

• Op 1,5 afstand van elkaar lopend selecteren, wieden,
schoffelen.
• Nagaan of medewerkers op selectie- en wiedkarren 1,5
meter van elkaar zitten of liggen, anders:
o Steeds een bed/rij overslaan
o Wiedkar aanpassen (bijvoorbeeld 2 achter elkaar)
Afschermen indien de 1,50 meter afstand niet kan worden
gerealiseerd, bijvoorbeeld door voldoende grote plastic/plexiglas tussenschotten te plaatsen.
• Maximaal 1 persoon op de rooimachine.
• 1.50 meter afstand aanhouden (en hierop toezien)
• Steeds een regel/rij/bed overslaan
Afschermen indien de 1,50 meter afstand niet kan worden
gerealiseerd, bijvoorbeeld door voldoende grote plastic/plexiglas tussenschotten te plaatsen.

Bij de meeste selectiekarren die in de
aardappelen worden gebruikt is de afstand
al 1,5 meter.

Rooien/oogsten

versie juli 2020
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Sector: Glastuinbouw
Werkzaamheden met risico’s
Groenteteelt
gewaswerkzaamheden
oogsten
Sierteelt
gewasverzorging
oogsten,
verzendklaar maken
Potplanten
oppotten
steksteken
rapen
verzendklaar maken
Veredeling (laboratorium)
snijwerkzaamheden
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Oplossing of oplossingsrichting

Opmerkingen

om de rij werken
om de rij werken
om de rij werken
om de rij werken
veilingkarren / Deense karren minimaal
1,5 m. uit elkaar zetten
om de rij werken
In dambord aan tafels werken, anders tussenschotten om
eventuele besmetting te voorkomen
minimaal 1,5 m. uit elkaar werken
veilingkarren / Deense karren minimaal
1,5 m. uit elkaar zetten
minimaal 1,5 m. uit elkaar werken
flowkasten hebben meestal 1,5 m tussenruimte
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Uitleg arbeidshygiënische strategie

Voor een juiste manier van op en afzetten van een niet-medisch mondkapje: bekijk deze instructie.
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