Corona LMRA – Werken achter de voordeur
Je bent aangekomen bij de bewoner/klant op een (huis)adres. Om de werkzaamheden achter de voordeur
veilig uit te kunnen voeren is het belangrijk deze instructie te volgen.
Stap 1: Aangekomen bij de bewoner/klant
Zorg ervoor dat je een (niet-medisch) mondkapje draagt vóórdat je aanbelt. Stap na het aanbellen
minimaal 1,5 meter naar achteren waarna de bewoner/klant de deur kan openen en ga door naar stap 2.
Stap 2: Vragen voor de bewoner/klant
Neem onderstaande vragen door met de bewoner/klant vóórdat je naar binnen gaat.
“Graag nemen wij met u deze korte vragenlijst door ter bescherming van onze medewerkers en uw
gezondheid in verband met het Corona-virus”.
Vraag
Hebt u of één van uw huisgenoten de laatste 10 dagen contact gehad met iemand
met een verdachte / bewezen corona-infectie?

Ja

Nee

Ervaart u of één van uw huisgenoten koorts en luchtwegklachten zoals hoesten,
verkoudheid, niezen of kortademigheid?
Indien één van bovenstaande vragen met ‘JA’ wordt beantwoord, mag onze monteur geen
werkzaamheden bij u verrichten. Ga anders naar stap 3.
Stap 3: Kun je de werkzaamheden veilig uitvoeren?
Beslis altijd zelf of je de werkzaamheden veilig kan uitvoeren. Informeer je uitvoerder of projectleider
indien de werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd. Deze informeert via de intake de
opdrachtgever. Op de werkbon geeft je het volgende aan: “Corona: werkzaamheden kunnen op dit
moment niet worden uitgevoerd”. Kun je wel veilig aan het werk? Ga dan naar stap 4.
Stap 4: Licht aan bewoner/klant toe dat:
• je geen hand geeft ter kennismaking;
• er minimaal 1,5 meter afstand tussen jou en bewoner/klant wordt gehouden. Indien mogelijk verblijft
bewoner/klant in andere ruimte;
• bij voorkeur bewoner/klant deur(en) opent waar je moet zijn, zodat je de deurklink niet hoeft aan te
raken. Raak trapleuningen, deurklinken en lichtknoppen zo min mogelijk aan;
• je voor en na de activiteiten graag handen wast (indien mogelijk);
Stap 5: Start werkzaamheden
Draag de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) bij de uitvoering van de
werkzaamheden. Let op: Een (niet-medisch) mondkapje vervangt nooit de voorgeschreven PBM’s en mag
ook geen gevaar vormen bij de uitvoering van de werkzaamheden. Heb je vragen hierover? Neem contact
op met je leidinggevende of je integrale verbetercoach.
Stap 6: Afronding werkzaamheden
Teken zelf voor uitgevoerde werkzaamheden met “bewoner/klant geeft akkoord – corona”, zodat de
bewoner/klant niet hoeft te tekenen (indien van toepassing).
Volg altijd de maatregelen zoals opgenomen in Safety Alert “Corona: Wat kan ik doen om besmetting te
voorkomen”.
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