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PREVENTIEMAATREGELEN CORONA:  
OPMETINGEN, WERFCONTROLES, WERFVERGADERINGEN, OPLEVERINGEN 
& ANDERE PLAATSBEZOEKEN 
 
datum:  9 oktober 2020 
bron:   NAV vzw  

 
 
 

- Probeer zo veel mogelijk het bezoek naar externen te mijden.  
 

- Organiseer video-calls  

 
- Indien het bezoek toch noodzakelijk is, respecteer dan de aanbevelingen van de 

Hoge Raad voor Zelfstandigen en de KMO. 
 

- Voor plaatsbezoeken zo veel mogelijk in open lucht uit. 
 

- Bezoeken aan bewoonde panden dienen zo veel mogelijk vermeden worden, 
indien dit niet anders kan dienen onderstaande maatregelen strikt te worden 
gevolgd. 
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IN EEN ONBEWOOND PAND 
 

- Indien mogelijk wordt de opmeting of de controle alleen uitgevoerd. 
- Ga na of er andere personen aanwezig zullen zijn in het pand of op de werf. Probeer zo 

veel mogelijk te vermijden dat ook andere bedrijven/personen tijdens de opmeting of 
controle aanwezig zijn. 

- Indien meerdere mensen nodig zijn, worden de social distancing maatregelen zo strikt 
mogelijk toegepast. 

- Verplaats gebeuren zo veel mogelijk alleen. 
-  Hou minstens 1,5 meter afstand van elkaar  
- Maak zo veel mogelijk gebruik van eigen arbeidsmiddelen (één meettoestel per 

persoon, één notitieblok of tablet per persoon, …)  
- Draag handschoenen (aanwezig op kantoor voor extern gebruik) 
- Draag indien nodig een mondmasker (aanwezig op kantoor voor extern gebruik) 
- Was of ontsmet voor en na het bezoek de handen (alcogel aanwezig op kantoor voor 

extern gebruik) 

 
 
IN EEN BEWOOND PAND 
 

- Pas de maatregelen toe voor het onbewoond pand aangevuld met onderstaande 
maatregelen. 

- Bewoners worden gevraagd om tijdens de opmeting of controle het pand te verlaten en 
het voor het plaatsbezoek voldoende te verluchten. Indien de weersomstandigheden 
het toelaten blijft het pand voldoende verlucht tijdens het plaatsbezoek. 

- De bezoekers dragen in alle geval handschoenen en een mondmasker. 
- De bewoner voorziet de mogelijkheid voor de bezoekers om de handen met water en 

zeep te wassen en de handen af te drogen met papieren doekjes (keukenrol, 
toiletpapier, tissues, …) voor en na de opmeting. 

- Onze collega’s/de bezoekers zijn op de hoogte van alle regels inzake social distancing, 
het correct wassen van de handen en het correct dragen van een mondmaskers.  

- Indien deze maatregelen niet door de bewoners gerespecteerd kunnen worden, 
moeten wij op voorhand hiervan op de hoogte gebracht worden. 

- Indien tijdens het plaatsbezoek blijkt dat deze maatregelen niet door de bewoners 
gerespecteerd kunnen worden, mogen de bezoekers ten allen tijde het plaatsbezoek 
stopzetten uit veiligheidsoverwegingen. 


