Corona LMRA – Samenwerken op projecten
Je bent aangekomen op de werklocatie. Je moet werkzaamheden uitvoeren met één of meerdere
collega’s. De kans is aanwezig dat je binnen 1,5 meter van elkaar moet werken. Terwijl je minimaal 1,5
meter afstand moet houden vanwege het coronavirus. Hoe ga je daar nu mee om? Doorloop deze LMRA
om veilig te kunnen samenwerken op projecten.

Welke maatregelen kan je treffen?
Volg altijd de hygiënische maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen zoals
opgenomen in de Safety Alert “Corona: Wat kan ik doen om besmetting te voorkomen”. Doorloop (samen
met je collega’s) de onderstaande stappen vóór het uitvoeren van de werkzaamheden. Bepaal welke
maatregelen je kan treffen om veilig te kunnen werken. Het doorlopen van deze stappen is belangrijk.
Neem de tijd die je ervoor nodig hebt.
Stap 1: Zijn de werkzaamheden uit te voeren met minimaal 1,5 meter afstand?
Zo ja, voer de werkzaamheden uit en volg de hygiënische maatregelen. Zo nee, is het mogelijk
taken af te wisselen? Of is een fysieke scheiding aanwezig of aan te brengen? Denk bijvoorbeeld
aan de cabine van een minigraver tussen machinist en voorsteker. Ga anders naar stap 2.
Stap 2: Zijn de werkzaamheden door één medewerker uit te voeren?
Zo ja, dan is de kans op besmettingsgevaar door een collega niet aanwezig. Houd ook andere
personen op minimaal 1,5 meter afstand en volg de hygiënische maatregelen. Zo nee, ga door
naar stap 3.
Stap 3: Is het mogelijk de werkzaamheden anders te organiseren?
Zo ja, wellicht zijn werkzaamheden op een later tijdstip uit te voeren. Misschien zijn de
werkzaamheden op te splitsen of kan de omvang van de werkzaamheden worden verkleind.
Overleg met de leidinggevende en eventueel met de klant of opdrachtgever. Zo nee, ga door
naar stap 4.
Stap 4: Kan ik nu veilig en gezond werken?
Is het echt niet mogelijk invulling te geven aan stap 1 t/m 3? Neem contact op met je
leidinggevende. De leidinggevende bepaalt, in samenspraak met jou en eventueel deskundigen,
de verdere aanpak voor deze werkzaamheden.

Wat verwachten we van jou?
• Wees bewust van je omgeving en voer deze Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) uit voor je de
werkzaamheden begint en als het werk verandert.
• Voor een aantal (veiligheids)regio’s in Nederland gelden extra lokale maatregelen. Raadpleeg de
website van Rijksoverheid voor de meest actuele situatie.
• Kom je een corona verdachte situatie tegen? Stop onmiddellijk het werk en meld dit aan je direct
leidinggevende.
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