
 
 

 

 Deze checklist is bedoeld voor eigen gebruik. 
Voor aanvang van het werk kan je deze checklist gebruiken om na te gaan of je 

veilig aan het werk kan gaan. 

 
OK 

 
NOK 

 1. Gezondheidszorg   

1 Ik heb de afgelopen 7 dagen geen symptomen vertoond (smaak- en reukverlies, 
hoesten, koorts, vermoeidheid, kortademigheid, keelpijn, hoofdpijn, spierpijn, 
oogpijn, diarree). 

  

2 Als ik me niet goed voel of symptomen vertoon, contacteer ik het corona- 
noodnummer, de huisarts en verwittig ik het kantoor. 

  

3 Ik uit mijn bezorgdheid over de gezondheid van mijn klanten door ernaar te vragen. 
Ik deel mijn eigen gezondheidsgevoel ook mee. Als ik merk dat mijn klanten 
symptomen vertonen dan contacteer ik eerst het corona-noodnummer en 
vervolgens verwittig ik het kantoor. 

  

 2. Persoonlijke bescherming   

4 Ik gebruik een mondmasker wanneer ik in een directe omgeving van een klant die 
behoort tot de risicogroep moet komen of werken. 

  

5 Ik draag mijn handschoenen enkel tijdens het schoonmaken van onhygiënische 
oppervlaktes (zoals bij het poetsen van toiletten) en bij gebruik van 
geconcentreerde of irriterende producten. 

  
 
 

6 Ik gebruik wegwerphanddoekjes om mijn handen af te drogen.   

 3. Social distance   

7 Ik ga niet onnodig samen zitten in eenzelfde ruimte. De klant bevindt zich (liefst) in 
een andere ruimte. 

  

8 Ik hou voldoende afstand van andere personen, minstens 1,5 meter.   

 4. Hygiëne   

9 Ik was regelmatig mijn handen, correct en voldoende lang (40 sec.), met zeep.   

10 Ik raak mijn gezicht niet aan, ook niet met handschoenen.   

11 Ik ontsmet vooraf het poetsmateriaal.   

12 Ik ben in het bezit van reinigingsmiddelen (water, zeep, detergenten en de 
ontsmettende alcohol 70 %). 

  

13 Ik desinfecteer de aanraakpunten bij het begin en bij het beëindigen van de 
werken. 

  

 5. Kantoor bezoek   

14 Ik gebruik mijn mondmasker bij het binnen komen van het kantoor.   

15 Maximum 4 personen in de onthaalzone.   

16 Ik hou voldoende afstand van andere personen, minstens 1,5 meter.    

17 Ik zorg dat mijn afwijkingsuurrooster & papieren dienstencheques in een envelop 
zitten. Hierop noteer ik mijn naam, aantal dienstencheques & de naam van mijn 
consulente vooraleer ik dit afgeef. 

  

 
Heb je nog vragen of voel je je niet veilig in een bepaalde werksituatie, bel ons 

corona-noodnummer: 0493/99.30.00 


