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COVID-19 (Coronavirus)
Manager Verificatie



Kritiek Risico: COVID-19 (Coronavirus)
Kritieke Controle: Detectie
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Fysieke Locatie: 

Plaats: 

Naam: 

Datum: 

Tijd: 

Manager Verificatie

Kritiek Risico: COVID-19 (Coronavirus)
Kritieke Controle: Detectie

Bladzijde 1 van 4 Bedrukt: 27 jul 2020 ID: 129291 2

Ontwerp Nakoming Reacties / Actieplan

O 1.1 Is er een screeningprogramma?
Opmerking: het screeningprogramma is meerlagig. Sites-programma kan een combinatie van
screeningstechnieken bevatten, waaronder:
• Enquête (vragenlijst) screening en
• Temperatuurafscherming en / of
• Point of care serology (Antilichaam screening) en / of
• Point of care PCR (neus- en keeluitstrijkje).
O 2.1 Controleer of er een locatieprogramma is en dat het specifiek de COVID-19-
screeningvereisten voor relevant personeel dekt.
Beoordeling: het screeningprogramma is meerlagig. Sites-programma kan een combinatie
van screeningstechnieken bevatten, waaronder:
• Enquête (vragenlijst) screening en
• Temperatuurafscherming en / of
• Point of care serology (Antilichaam screening) en / of
• Point of care PCR (neus- en keeluitstrijkje).

Ja Nee N/A

O 1.2 Is het screeningprogramma voor uw site op risico beoordeeld?
Opmerking: bij risicobeoordelingen moet rekening worden gehouden met gevallen van
overdracht en blootstellingsroutes.
O 2.2 Controleer of er een risicobeoordeling voor het screeningsprogramma is uitgevoerd.
Bekijk de resultaten van de beoordeling en zorg ervoor dat deze toereikend is en overweeg
transmissiegevallen en blootstellingsroutes minimaal.

Ja Nee N/A

O 1.3 Zijn er richtlijnen voor screening?
O 2.3 Controleer of er een locatiestandaard (beleid, procedure, protocol of instructie)
aanwezig is en dat deze specifiek de COVID-19-screeningvereisten voor relevant personeel
dekt.
Zorg ervoor dat er gedetailleerde richtlijnen zijn verstrekt voor relevant personeel en
faciliteiten.

Ja Nee N/A

O 1.4 Bevatten de richtlijnen regionale wettelijke vereisten?
Opmerking: richtlijnen verschillen per productgroep en regio. Hieraan moet worden voldaan
als onderdeel van het geïmplementeerde screeningprogramma.
O 2.4 Controleer of er een locatiestandaard (beleid, procedure, protocol of instructie)
aanwezig is en dat deze specifiek betrekking heeft op de regionale wettelijke vereisten die
tijdens het screeningproces moeten worden gevolgd.

Ja Nee N/A
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O 1.5 Is er een proces om richtlijnen bij te werken om de vereiste wijzigingen weer te geven?
Opmerking: een MOC-proces is nodig om ervoor te zorgen dat alle updates (wetgevend, op
het bedrijf gebaseerd, symptomen of vereiste reacties) goed worden beheerd.
O 2.5 Controleer of er een sitestandaard proces van wijzigingsbeheer aanwezig is dat alle
updates en wijzigingen van de wettelijke vereisten vastlegt en toepast op het screeningproces.

Ja Nee N/A

O 1.6 Bevatten de richtlijnen vereisten om de privacy van personeel te waarborgen?
O 2.6 Controleer de richtlijnen voor het ""Screeningsprogramma"" die specifiek betrekking
hebben op de vereisten voor privacybescherming.
Zorg ervoor dat er een duidelijk en gedetailleerd protocol of instructie aanwezig is om de
privacy van personeel te behouden en te beschermen.

Ja Nee N/A

O 1.7 Bevatten de richtlijnen een proces voor kwaliteitsborging?
Opmerking: Kwaliteitsborging zorgt ervoor dat de persoon die de screening uitvoert, voldoet
aan klinische procedures, waaronder privacy en gegevensbeheer en COVID-19-controles,
zoals fysieke / sociale afstand en reiniging en desinfectie. Quality Assurance is gericht op de
kwaliteit van de dienstverlening.
O 2.7 Controleer of er een locatiestandaard (beleid, procedure, protocol of instructie)
aanwezig is en dat deze specifiek betrekking heeft op de naleving van klinische procedures,
waaronder privacy en gegevensbeheer en COVID-19-controles, zoals fysieke / sociale afstand,
reiniging en desinfectie.

Ja Nee N/A

O 1.8 Bevatten de richtlijnen en / of klinische procedures een kwaliteitscontroleproces?
Opmerking: Kwaliteitscontrole zorgt ervoor dat de monsters worden getest volgens
standaardspecificaties. Kwaliteitscontrole is gericht op de kwaliteit van het product.
O 2.8 Controleer of de standaard en klinische procedures van de locatie een
kwaliteitscontroleproces bevatten om ervoor te zorgen dat monsters worden getest volgens
standaardspecificaties.
Bekijk de testrichtlijnen en standaardspecificaties uitgegeven door de lokale
gezondheidsautoriteiten en zorg ervoor dat ze correct worden toegepast.

Ja Nee N/A
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O 1.9 Bevatten de richtlijnen een managementplan bij niet-negatief resultaat?
Opmerking: dit plan moet responsplannen, communicatie, casemanagement,
contacttracering, isolatie etc. bevatten.
O 2.9 Controleer een "Management Plan" voor niet-negatieve resultaten is ontwikkeld en is
opgenomen in de richtlijnen.
Controleer of het "Managementplan":
- geeft aan wat u moet doen als een werknemer, een deelnemer aan een vergadering, een
medewerker of een serviceprovider positief test op COVID-19.
- identificeert een gebied waar niet-negatieve personen veilig kunnen worden geïsoleerd.
- zorgt voor een veilige transfer van mensen naar een aangewezen voorziening.
- bevat een communicatieprotocol om anderen op de werkplek te informeren.
- overweegt hoe personen te identificeren (contact tracering) en te ondersteunen die mogelijk
risico lopen. Dit kunnen personen zijn die onlangs met de geïnfecteerde persoon hebben
gereisd, mensen die met de geïnfecteerde persoon hebben gewerkt of ander personeel met
aandoeningen waardoor ze een hoger risico op een ernstige ziekte lopen (bijv. Mensen met
diabetes, hart- en longaandoeningen, oudere leeftijd).

Ja Nee N/A

Implementatie Nakoming Reacties / Actieplan

I 1.1 Is het personeel op de hoogte van het screeningprogramma van de locatie?
Opmerking: al het personeel, inclusief aannemers, moet zich bewust zijn van hun
verantwoordelijkheden met betrekking tot het relevante screeningprogramma
I 2.1 Voer een fysieke controle (willekeurige steekproef) van de werkplek uit om ervoor te
zorgen dat het personeel zich bewust is van hun verantwoordelijkheden met betrekking tot het
COVID-19-screeningprogramma.
Opmerking: zorg ervoor dat de steekproefomvang geschikt is voor het aantal mensen ter
plaatse.

Ja Nee N/A

I 1.2 Zijn tijdens de screening de primaire controles van transmissiereductie aanwezig?
I 2.2 Controleer of er een locatiestandaard (beleid, procedure, protocol of instructie) is die
specifiek betrekking heeft op transmissiereductievereisten tijdens screening. Deze omvatten
sociale afstand, handhygiëne, verminderde aanraakpunten, oppervlaktereiniging en
persoonlijke beschermingsmiddelen.

Ja Nee N/A
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I 1.3 Is er kwaliteitsborging uitgevoerd op het screeningsprogramma?
Opmerking: Bewijs kan bestaan uit, maar is niet beperkt tot, inspecties, verificaties, audits
tegen het proces / richtlijn.
I 2.3 Documentcontrole:
- managementrapporten beoordelen
- controleer de verificatieresultaten
- de resultaten van veldaudits beoordelen
Veldcontrole:
- het inspectielogboek van de inspectiefaciliteit controleren

Ja Nee N/A

I 1.4 Is er kwaliteitscontrole uitgevoerd op het screeningsprogramma?
Opmerking: Bewijs kan bestaan uit, maar is niet beperkt tot, testresultaten van de POC (Point
of Care) screeningsets tegen een erkende norm.
I 2.4 Documentcontrole:
- de documentatie over de kwaliteitscontroleprocedure beoordelen en ervoor zorgen dat deze
erkende en actuele normen voor benchmarking bevatten.
Veldcontrole:
- herzien de kwaliteitscontroleformulieren van het screeningproces en controleert of de
testresultaten worden geëvalueerd aan de hand van de normen.

Ja Nee N/A

Training / Competency Nakoming Reacties / Actieplan

T 1.1 Is het personeel dat de screening uitvoert opgeleid en bekwaam?
Opmerking: Dit kan specifieke training voor COVID-infectie en kwalificaties van medische
beroepen omvatten.
T 2.1 Vraag een steekproef van screeningpersoneel of zij over de medische kwalificaties
beschikken of zijn opgeleid over het uitvoeren van de tests en of zij zich daartoe bekwaam
voelen.
Opmerking: zorg ervoor dat de steekproefomvang geschikt is voor het aantal personeelsleden
dat in de testfaciliteit werkt.

Ja Nee N/A
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Ontwerp Nakoming Reacties / Actieplan

O 1.1 Zijn er richtlijnen om de PBM-verwachtingen te geven en te verduidelijken om de
verspreiding van COVID-19 te voorkomen?
O 2.1 Controleer of er een locatiestandaard (beleid, procedure, protocol of instructie)
aanwezig is en dat deze specifiek de PBM-verwachtingen dekt om de verspreiding van COVID-
19 te voorkomen.
Zorg ervoor dat de sitestandaard minimaal de volgende elementen bevat:
- algemeen bewustzijn van COVID-19.
- educatieve posters en mededelingen die de preventieve maatregelen van de bedrijven
beschrijven.
- voldoende levering van persoonlijke beschermingsmiddelen (maskers, handschoenen, enz.).

Ja Nee N/A

O 1.2 Zijn er richtlijnen om sociale / fysieke afstand te ondersteunen in mobiele apparatuur en
voertuigen, gemeenschappelijke ruimtes zoals keukens, badkamers, enz.?
O 2.2 Controleer of er een locatiestandaard (beleid, procedure, protocol of instructie) is die
specifiek de sociale / fysieke afstandsvereisten vermeldt in mobiele apparatuur en voertuigen,
gemeenschappelijke ruimtes zoals keukens, badkamers, enz.
In de sitestandaard (beleid, procedure of protocol) staat bijvoorbeeld duidelijk dat mensen een
fysieke scheidingsafstand van minimaal 1,5 m (5 ft), idealiter 2 m (6,5 ft) moeten aanhouden.

Ja Nee N/A

Implementatie Nakoming Reacties / Actieplan

I 1.1 Is het personeel in staat om te werken (inclusief maaltijdpauzes) en sociale / fysieke
afstandsrichtlijnen te handhaven?
I 2.1 Voer een fysieke controle (willekeurige steekproef) van de werkplek uit om ervoor te
zorgen dat de sociale / fysieke afstandsvereisten worden gevolgd en gehandhaafd.
Opmerking: zorg ervoor dat de steekproefomvang geschikt is voor het aantal mensen en het
risiconiveau in uw werkgebied.

Ja Nee N/A

I 1.2 Heeft het personeel toegang tot geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals
gezichtsmaskers waar het niet mogelijk is sociale / afstandsrichtlijnen te handhaven?
I 2.2 "Voer een fysieke controle (willekeurige steekproef) van de werkplek uit om ervoor te
zorgen dat het personeel toegang heeft tot gezichtsmaskers, handschoenen en andere
geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.
Opmerking: zorg ervoor dat de steekproefomvang geschikt is voor het aantal mensen en het
risiconiveau in uw werkgebied.

Ja Nee N/A
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I 1.3 Dragen medewerkers geschikte PBM's zoals gezichtsmaskers waar het niet mogelijk is
om sociale / afstandsrichtlijnen te handhaven?
I 2.3 Voer een fysieke controle (willekeurige steekproef) van de werkplek uit om ervoor te
zorgen dat het personeel de juiste PBM draagt.
Opmerking: zorg ervoor dat de steekproefomvang geschikt is voor het aantal mensen en het
risiconiveau in uw werkgebied.

Ja Nee N/A
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Ontwerp Nakoming Reacties / Actieplan

O 1.1 Zijn er richtlijnen om handhygiëne te ondersteunen?
O 2.1 Controleer of er een locatiestandaard (beleid, procedure, protocol of instructie)
aanwezig is en dat deze specifiek de handhygiënevereisten voor COVID-19 dekt.
Zorg ervoor dat de verwachtingen voor handhygiëne zijn gedefinieerd voor verschillende
rollen en faciliteiten, geleverde apparatuur en bijgevulde werkprocessen.

Ja Nee N/A

Implementatie Nakoming Reacties / Actieplan

I 1.1 Is het personeel op de hoogte van de richtlijnen voor handhygiëne?
I 2.1 Voer een fysieke controle (willekeurige steekproef) van de werkplek uit om ervoor te
zorgen dat het personeel de handen schoonmaakt bij het binnenkomen en verlaten van
gemeenschappelijke ruimtes zoals keukens, eetkamers en badkamers, maar ook vóór het
bereiden van voedsel.
Opmerking: zorg ervoor dat de steekproefomvang geschikt is voor het aantal mensen en het
risiconiveau in uw werkgebied.

Ja Nee N/A

I 1.2 Worden handhygiënerichtlijnen weergegeven op prominente locaties?
I 2.2 Verifieer dat:
- educatieve posters over handhygiëne hangen overal op de werkplek.
- posters met de belangrijkste stappen om uw handen effectief te wassen, worden
weergegeven in alle handenwasgelegenheden.
- begeleidende brochures worden aangeboden door arbo-functionarissen.
- gezondheidsbriefings / informatie worden verstrekt tijdens werknemersvergaderingen en op
het bedrijfsnetwerk.

Ja Nee N/A

I 1.3 Volgen personeel de richtlijnen voor handhygiëne?
I 2.3 Voer een fysieke controle (steekproefsgewijs) van de werkplek uit om ervoor te zorgen
dat het personeel de handen regelmatig en grondig gedurende 20-30 seconden wast en / of
op de juiste tijd op de werkplek gedurende 20-30 seconden over de handen wrijft.
Opmerking: zorg ervoor dat de steekproefomvang geschikt is voor het aantal mensen en het
risiconiveau in uw werkgebied.

Ja Nee N/A
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I 1.4 Past het personeel handhygiënepraktijken toe, zoals het gebruik van geschikte PBM's om
contact met oppervlakken te verminderen?
I 2.4 Voer een fysieke controle (willekeurige steekproef) van de werkplek uit om ervoor te
zorgen dat het personeel handhygiënepraktijken toepast, zoals het gebruik van geschikte
PBM's om contact met oppervlakken in geschikte delen van de werkplek te verminderen.
Opmerking: zorg ervoor dat de steekproefomvang geschikt is voor het aantal mensen en het
risiconiveau in uw werkgebied.

Ja Nee N/A
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Ontwerp Nakoming Reacties / Actieplan

O 1.1 Bestaat er COVID-19-screeningrichtlijnen voor relevant personeel?
O 2.1 Controleer of er een locatiestandaard (beleid, procedure, protocol of instructie)
aanwezig is en dat deze specifiek de COVID-19-screeningvereisten voor relevant personeel
dekt.
Zorg ervoor dat er gedetailleerde richtlijnen zijn verstrekt voor relevant personeel en
faciliteiten.

Ja Nee N/A

O 1.2 Zijn er richtlijnen (inclusief een aangewezen faciliteit) om personeel te beheren dat ter
plaatse tekenen en symptomen van COVID-19 vertoont?
d.w.z. beoordelen, behandelen, isoleren, ondersteunen (inclusief dienstverlening indien
geïsoleerd in een kampomgeving).
O 2.2 Controleer of er een ""responsplan"" is opgesteld voor het geval iemand ziek wordt met
symptomen van COVID-19 (hoesten, koorts, malaise).
Controleer of het plan:
- identificeert een kamer of gebied waar iemand die zich onwel voelt of symptomen heeft,
veilig kan worden geïsoleerd.
- zorgt voor een veilige overbrenging van zieken naar een aangewezen voorziening.
- beschrijft wat u moet doen als een werknemer, een deelnemer aan een vergadering, een
medewerker of een serviceprovider tijdens of net na een vergadering of na contact met
anderen op de werkplek positief heeft getest op COVID-19.
- overweegt hoe personen die mogelijk risico lopen, kunnen worden geïdentificeerd en
ondersteund. Dit kunnen personen zijn die onlangs met de geïnfecteerde persoon hebben
gereisd, mensen die met de geïnfecteerde persoon hebben gewerkt of ander personeel met
aandoeningen waardoor ze een hoger risico op een ernstige ziekte lopen (bijv. Mensen met
diabetes, hart- en longaandoeningen, oudere leeftijd).

Ja Nee N/A

O 1.3 Zijn er richtlijnen om apparatuur en faciliteiten schoon te maken als reactie op een
mogelijke besmetting door een persoon die tekenen en symptomen vertoont?
O 2.3 Controleer of er een locatiestandaard (beleid, procedure, protocol of instructie) is die de
reinigings- en ontsmettingsvereisten dekt van gebieden waar een potentieel geïnfecteerde
persoon (of iemand die COVID-19 positief is) een gebied of apparaat heeft besmet, bijv. het
voertuig waarin de persoon reed, de kamer waar de persoon verbleef.

Ja Nee N/A
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Implementatie Nakoming Reacties / Actieplan

I 1.1 Zijn er richtlijnen om ervoor te zorgen dat personeel weet wat ze moeten doen als ze zich
onwel voelen?
I 2.1 Controleer of er een sitestandaard (beleid, procedure, protocol of instructie) is die
aangeeft wat mensen moeten doen waarvan ze vermoeden dat ze het COVID-19-virus
hebben.
Voer een willekeurige steekproef van controles op de werkplek uit en vraag mensen of ze op
de hoogte zijn van de stappen die ze moeten nemen als ze vermoeden dat ze het COVID-19-
virus hebben. Zorg ervoor dat de steekproefomvang geschikt is voor het aantal mensen in uw
werkgebied.

Ja Nee N/A

Training / Competency Nakoming Reacties / Actieplan

T 1.1 Zijn teamleden die te maken hebben met personeel dat tekenen en symptomen
vertoont, getraind en bekwaam geacht?
T 2.1 Vraag een steekproef van mensen of ze zijn opgeleid in het managen van mensen
waarvan wordt vermoed dat ze COVID-19 hebben of mensen die daadwerkelijk COVID-19
positief zijn.
Vraag een steekproef van mensen of ze zich bekwaam voelen om met COVID-19-risico's om
te gaan in hun werkgebied, bijv. medisch, schoonmaak, etc.
Opmerking: zorg ervoor dat de steekproefomvang geschikt is voor het aantal mensen en het
risiconiveau in uw werkgebied.

Ja Nee N/A

T 1.2 Is personeel dat apparatuur en faciliteiten reinigt in reactie op COVID-19 opgeleid?
T 2.2 Vraag een steekproef van mensen of ze zijn opgeleid in het grondig en effectief reinigen
en ontsmetten van apparatuur en faciliteiten met betrekking tot het Coronavirus.
Vraag een steekproef van mensen of ze weten hoe lang het coronavirus op verschillende
oppervlakken kan overleven.
Vraag een steekproef van mensen of ze zich bekwaam voelen om te reageren op alle COVID-
19-reinigingssituaties.
Opmerking: zorg ervoor dat de steekproefomvang geschikt is voor het aantal mensen en het
risiconiveau in uw werkgebied.

Ja Nee N/A
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Ontwerp Nakoming Reacties / Actieplan

O 1.1 Zijn de middelenplannen herzien om rekening te houden met de sociale / fysieke
afstandsvereisten, zoals het aantal voertuigen, de tijd voor het schoonmaken, de maaltijden,
enz.?
O 2.1 Controleer de resourceplannen, rekening houdend met het aantal voertuigen, de tijd
voor het schoonmaken, de capaciteit van de maaltijden en de zitplaatsen.

Ja Nee N/A

O 1.2 Zijn er richtlijnen om ervoor te zorgen dat het personeel sociale / fysieke afstand houdt
in mobiele apparatuur en voertuigen?
O 2.2 Bij de planning van de controle wordt rekening gehouden met het aantal voertuigen en
de tijd voor het reinigen.

Ja Nee N/A

Implementatie Nakoming Reacties / Actieplan

I 1.1 Implementeren medewerkers mobiele apparatuur en voertuigrichtlijnen voor sociale /
fysieke afstand?
I 2.1 Controleer één persoon voor een voertuig met twee zitplaatsen en één cabine en voor
voertuigen met meer dan één rij stoelen mag er slechts één persoon per rij zijn, met een
verspringende offset als een schaakbord.

Ja Nee N/A
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Implementatie Nakoming Reacties / Actieplan

I 1.1 Zijn er richtlijnen voor het schoonmaken van mobiele apparatuur en voertuigen
beschikbaar voor personeel?
I 2.1 Controleer of een kopie van de reinigingsrichtlijnen zich in elk stuk mobiele apparatuur en
in elk licht voertuig bevindt.

Ja Nee N/A

I 1.2 Worden mobiele apparatuur en voertuigen schoongemaakt volgens de
reinigingsrichtlijnen?
I 2.2 Voer een fysieke controle (steekproefsgewijs) uit van apparatuur / voertuigen op de
werkplek om ervoor te zorgen dat ze worden gereinigd volgens de reinigingsrichtlijnen.
Opmerking: zorg ervoor dat de steekproefomvang geschikt is voor het aantal mensen en het
risiconiveau in uw werkgebied.

Ja Nee N/A

I 1.3 Reinigt het personeel de mobiele apparatuur en voertuigen voor en / of na gebruik?
I 2.3 Voer een fysieke controle (steekproefsgewijs) uit van apparatuur / voertuigen op de
werkplek om ervoor te zorgen dat ze voor en na gebruik worden gereinigd.
Opmerking: zorg ervoor dat de steekproefomvang geschikt is voor het aantal mensen en het
risiconiveau in uw werkgebied.

Ja Nee N/A
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Ontwerp Nakoming Reacties / Actieplan

O 1.1 Is het reinigingsregime herzien en aangepast om COVID-19-
transmissiereductiemaatregelen weer te geven?
O 2.1 Controleer of het ""reinigingsprotocol"" en de ""instructies"" zijn gewijzigd om COVID-19-
transmissiereductiemaatregelen weer te geven.
Zorg ervoor dat werknemers op de hoogte zijn van en zich houden aan de nieuwe en
gewijzigde vereisten.

Ja Nee N/A

O 1.2 Zijn er richtlijnen om de sociale / fysieke afstand af te bakenen en te behouden?
O 2.2 Controleer of er een locatiestandaard (beleid, procedure, protocol of instructie)
aanwezig is en dat deze specifiek de afbakening voor sociale / fysieke afstand dekt.
d.w.z. stoelen / tafel getagd, 'waar te staan' tape op de grond, bewegwijzering.
Voer een fysieke controle (steekproefsgewijs) uit van gebieden voor algemeen gebruik om er
zeker van te zijn dat er afbakeningen zijn volgens de procedures.

Ja Nee N/A

O 1.3 Is er een richtlijn om de openings- en sluitingstijden van de faciliteiten te definiëren?
O 2.3 Controleer of er een sitestandaard (beleid, procedure, protocol of instructie) aanwezig is
en dat deze specifiek betrekking heeft op de openings- en sluitingstijden van de
gemeenschappelijke gebruiksgebieden.
d.w.z. borden geplaatst bij elke faciliteit, communicatie (e-mail, nieuwsbulletins, enz.).
Zorg ervoor dat medewerkers op de hoogte zijn van de openings- en sluitingstijden.

Ja Nee N/A

O 1.4 Bestaan er richtlijnen om de transmissiereductie in eetkamers en keukens te
ondersteunen?
O 2.4 Controleer of er een locatiestandaard is (beleid, procedure, protocol of instructie) die
specifiek de transmissiereductievereisten voor eetkamers en keukens dekt, d.w.z. bestek voor
eenmalig gebruik, vaatwasmachines voor hete potten, individueel verpakte etenswaren, enz.

Ja Nee N/A

Implementatie Nakoming Reacties / Actieplan

I 1.1 Zijn schoonmaakproducten beschikbaar en zichtbaar voor personeel in
gemeenschappelijke gebruiksruimtes zoals keukens, eetkamers en badkamers?
I 2.1 Voer een fysieke controle uit van keukens, eetkamers en badkamers om ervoor te
zorgen dat schoonmaakproducten beschikbaar zijn en duidelijk zichtbaar zijn voor personeel.
Opmerking: dit stelt het personeel in staat om voedselbereidings- en eetruimtes (bijv. Tafels,
toonbanken) vóór gebruik te desinfecteren.

Ja Nee N/A
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I 1.2 Reinigt het personeel de handen bij het binnenkomen en verlaten van
gemeenschappelijke ruimtes zoals keukens, eetkamers en badkamers?
I 2.2 Voer een fysieke controle (steekproefsgewijs) uit van de gemeenschappelijke ruimtes om
er zeker van te zijn dat het personeel bij binnenkomst en bij vertrek hun handen reinigt, d.w.z.
regelmatig en grondig handen wast en / of handdesinfecterend middel gedurende 20-30
seconden op handen wrijft.
Opmerking: zorg ervoor dat de steekproefomvang geschikt is voor het aantal mensen en het
risiconiveau in het werkgebied.

Ja Nee N/A

I 1.3 Is het afbakeningsplan voor sociale / fysieke afstand genomen?
I 2.3 Voer een fysieke controle (steekproefsgewijs) uit van gebieden voor algemeen gebruik
om ervoor te zorgen dat er afbakeningen zijn volgens de procedures, d.w.z. stoelen / tafels
getagd, 'waar staat tape' op de grond, bewegwijzering.

Ja Nee N/A

I 1.4 Volgt het personeel sociale / fysieke afstandsrichtlijnen op veelvoorkomende
gebruiksgebieden?
I 2.4 Voer een willekeurige steekproef van controles uit in gemeenschappelijke ruimtes om
ervoor te zorgen dat mensen de sociale / fysieke afstandsvereisten volgen.

Ja Nee N/A

I 1.5 Houdt het personeel zich aan de openings- en sluitingstijden?
I 2.5 Voer een willekeurige steekproef uit van de controles in de in- en uitgang van de
gemeenschappelijke ruimtes om ervoor te zorgen dat mensen zich houden aan de openings-
en sluitingstijden.

Ja Nee N/A

I 1.6 Voldoet het personeel aan de richtlijnen voor transmissiereductie in eetkamers en
keuken?
I 2.6 Voer een aselecte steekproef van controles in eetkamers en keukens uit om ervoor te
zorgen dat transmissiereductiemaatregelen worden geïmplementeerd en dat het personeel
de richtlijnen volgt, dwz bestek voor eenmalig gebruik en individueel verpakt voedsel is
beschikbaar en in gebruikte, hete pot vaatwasmachines worden gebruikt door
keukenpersoneel, enzovoort.

Ja Nee N/A

I 1.7 Reinigt het personeel de voedselbereidings- en eetruimtes (bijv. Tafels, stoelen en
werkbladen) vóór gebruik?
I 2.7 Voer een fysieke controle (steekproefsgewijs) uit van voedselbereidings- en eetruimtes
om ervoor te zorgen dat ze voor gebruik worden schoongemaakt.
Opmerking: zorg ervoor dat de steekproefomvang geschikt is voor het aantal mensen en het
risiconiveau in het werkgebied.

Ja Nee N/A
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I 1.8 Reinigt het personeel regelmatig andere veelgebruikte ruimtes, zoals badkamers?
I 2.8 Voer een fysieke controle (willekeurige steekproef) van badkamers uit om ervoor te
zorgen dat ze regelmatig worden schoongemaakt.
Opmerking: zorg ervoor dat de steekproefomvang geschikt is voor het aantal mensen en het
risiconiveau in het werkgebied.

Ja Nee N/A

Training / Competency Nakoming Reacties / Actieplan

T 1.1 Is schoonmaakpersoneel getraind in COVID-19-transmissiereductiemaatregelen?
T 2.1 Vraag een steekproef van mensen of ze getraind zijn in transmissiereductiemaatregelen
voor het coronavirus.
Vraag een steekproef van mensen of ze weten hoe lang het coronavirus op verschillende
oppervlakken kan overleven.
Vraag een steekproef van mensen of ze zich bekwaam voelen om te reageren op
toepasselijke COVID-19-situaties.
Opmerking: zorg ervoor dat de steekproefomvang geschikt is voor het aantal mensen en het
risiconiveau in het werkgebied. Zorg ervoor dat het personeel via het bedrijfsnetwerk en
tijdens afdelingsgroepvergaderingen wordt geïnformeerd over
transmissiereductiemaatregelen. Controleer of relevante procedures elektronisch worden
gecommuniceerd.

Ja Nee N/A
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Ontwerp Nakoming Reacties / Actieplan

O 1.1 Zijn er richtlijnen voor hygiëne en sociale / fysieke afstand beschikbaar voor het beheer
van gemeenschappelijk gebruik buiten de terreinen, waaronder kantines en dorpszalen?
O 2.1 Controleer of er een locatiestandaard (beleid, procedure, protocol of instructie)
aanwezig is en dat deze specifiek de handhygiënevereisten voor COVID-19 dekt in kantines en
dorpszalen.
Zorg ervoor dat de verwachtingen voor handhygiëne zijn gedefinieerd voor verschillende
rollen en faciliteiten, geleverde apparatuur en bijgevulde werkprocessen.
Controleer of er een locatiestandaard (beleid, procedure, protocol of instructie) is die specifiek
de sociale / fysieke afstandsvereisten voor kantines en dorpszalen vermeldt.
Staat bijvoorbeeld (het beleid, de procedure, het protocol of de instructie) duidelijk dat
mensen een fysieke afstand van minimaal 1,5 m (5 ft), idealiter 2 m (6,5 ft) moeten
aanhouden.

Ja Nee N/A

O 1.2 Bestaan er richtlijnen om de transmissiereductie rond eten en drinken te ondersteunen?
O 2.2 Controleer of er een locatienorm is (beleid, procedure, protocol of instructie) die
specifiek betrekking heeft op transmissiereductievereisten voor kantines en dorpszalen, dwz
waar mogelijk zelfbediening, bestek voor eenmalig gebruik, vaatwasmachines voor hete
potten, individueel verpakte etenswaren, enzovoort.

Ja Nee N/A

O 1.3 Is het reinigingsregime herzien en aangepast om COVID-19-
transmissiereductiemaatregelen weer te geven?
O 2.3 Controleer of het ""reinigingsprotocol"" en de ""instructies"" zijn gewijzigd om COVID-19-
transmissiereductiemaatregelen weer te geven.
Zorg ervoor dat werknemers op de hoogte zijn van en zich houden aan de nieuwe en
gewijzigde vereisten.

Ja Nee N/A

Implementatie Nakoming Reacties / Actieplan

I 1.1 Zijn schoonmaakproducten beschikbaar en zichtbaar voor personeel in
gemeenschappelijke gebruiksruimtes?
I 2.1 Voer een fysieke controle uit van keukens, eetkamers en badkamers om ervoor te
zorgen dat schoonmaakproducten beschikbaar zijn en duidelijk zichtbaar zijn voor personeel.
Opmerking: dit stelt het personeel in staat om voedselbereidings- en eetruimtes (bijv. Tafels,
toonbanken) vóór gebruik te desinfecteren.

Ja Nee N/A
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I 1.2 Reinigt het personeel de handen bij het binnenkomen en verlaten van
gemeenschappelijke ruimtes zoals kantines en dorpszalen?
I 2.2 Voer een fysieke controle (steekproefsgewijs) uit van de gemeenschappelijke ruimtes om
er zeker van te zijn dat het personeel bij binnenkomst en bij vertrek hun handen reinigt, d.w.z.
regelmatig en grondig handen wast en / of handdesinfecterend middel gedurende 20-30
seconden op handen wrijft.
Opmerking: zorg ervoor dat de steekproefomvang geschikt is voor het aantal mensen en het
risiconiveau in uw werkgebied.

Ja Nee N/A

I 1.3 Beperkt personeel wat ze aanraken in gemeenschappelijke ruimtes zoals kantines en
dorpszalen?
I 2.3 Voer een fysieke controle (willekeurige steekproef) van de werkplek uit om ervoor te
zorgen dat het personeel handhygiënepraktijken toepast (dwz handschoenen gebruikt) en
beperkt wat ze aanraakt (dwz bestek voor eenmalig gebruik en individueel verpakte items
selecteert) om contact met oppervlakken in kantines en dineren in het dorp te verminderen
kamers.
Opmerking: zorg ervoor dat de steekproefomvang geschikt is voor het aantal mensen en het
risiconiveau in uw werkgebied.

Ja Nee N/A

I 1.4 Volgen personeel de richtlijnen voor sociale / fysieke afstand?
I 2.4 Voer een willekeurige steekproef van controles uit in gemeenschappelijke ruimtes om
ervoor te zorgen dat mensen de sociale / fysieke afstandsvereisten volgen.

Ja Nee N/A

I 1.5 Is er een sociale / fysieke afstandsafbakening aanwezig en gehandhaafd?
I 2.5 Voer een fysieke controle (willekeurige bemonstering) uit van gebieden voor algemeen
gebruik om er zeker van te zijn dat er afbakeningen zijn volgens de procedures, d.w.z. stoelen
/ tafels die zijn uitgetagd, 'waar tape staan' op de grond, bewegwijzering, enz.

Ja Nee N/A

I 1.6 Zijn openings- en sluitingstijden duidelijk aangegeven in gemeenschappelijke ruimtes?
I 2.6 Controleer of de openings- en sluitingstijden voor kantines en dorpszalen duidelijk en
opvallend zijn aangegeven bij alle kantines en dorpszalen.

Ja Nee N/A

I 1.7 Houdt het personeel zich aan sluitingstijden van gemeenschappelijke ruimtes?
I 2.7 Voer een steekproef uit van controles in gemeenschappelijke ruimtes (ingang en uitgang)
om ervoor te zorgen dat mensen zich houden aan de openings- en sluitingstijden.

Ja Nee N/A
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Training / Competency Nakoming Reacties / Actieplan

T 1.1 Is schoonmaakpersoneel getraind in COVID-19-transmissiereductiemaatregelen?
T 2.1 Vraag een steekproef van mensen of ze getraind zijn in transmissiereductiemaatregelen
voor het coronavirus.
Vraag een steekproef van mensen of ze weten hoe lang het coronavirus op verschillende
oppervlakken kan overleven.
Vraag een steekproef van mensen of ze zich bekwaam voelen om te reageren op
toepasselijke COVID-19-situaties.
Opmerking: zorg ervoor dat de steekproefomvang geschikt is voor het aantal mensen en het
risiconiveau in het werkgebied. Zorg ervoor dat het personeel via het bedrijfsnetwerk en
tijdens afdelingsgroepvergaderingen wordt geïnformeerd over
transmissiereductiemaatregelen. Controleer of relevante procedures elektronisch worden
gecommuniceerd.

Ja Nee N/A
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Ontwerp Nakoming Reacties / Actieplan

O 1.1 Zijn er richtlijnen om ervoor te zorgen dat het personeel de handen reinigt bij het
binnenkomen en verlaten van de luchthavenfaciliteit?
O 2.1 Controleer of er een locatiestandaard (beleid, procedure, protocol of instructie)
aanwezig is en dat deze specifiek de handhygiënevereisten voor COVID-19 op
luchthavenfaciliteiten dekt.

Ja Nee N/A

O 1.2 Zijn er richtlijnen voor reisbeheer om ervoor te zorgen dat het personeel de richtlijnen
voor sociale / fysieke afstand volgt en zich niet mengt?
O 2.2 Controleer of er een locatiestandaard (beleid, procedure, protocol of instructie)
aanwezig is en dat deze specifiek betrekking heeft op de sociale / fysieke afstand die moet
worden gevolgd bij luchthavenfaciliteiten.

Ja Nee N/A

O 1.3 Kunnen medewerkers sociale / fysieke afstandsrichtlijnen handhaven?
O 2.3 "Controleer of de sociale / fysieke afstandsvereisten waaraan moet worden voldaan bij
luchthavenfaciliteiten praktisch zijn en kunnen worden bereikt.
Voer een willekeurige steekproef van controles uit op de luchthaven en zorg ervoor dat
mensen praktisch kunnen voldoen aan de sociale / fysieke afstandsvereisten.

Ja Nee N/A

O 1.4 Waar van toepassing, zijn de controles van de faciliteit herzien en gewijzigd om COVID-
19-transmissiereductiemaatregelen weer te geven?
O 2.4 Met gepaste tussenpozen b.v. Controleer na 1 of 3 maanden of alle COVID-19-
verificaties die op de luchthavenfaciliteit zijn uitgevoerd, zijn gecontroleerd en of eventuele
openstaande acties zijn aangepakt. Zorg er ook voor dat controlelijsten voor verificatie
worden aangepast op basis van feedback en goedkeuring van Corporate.
Zorg er bij het uitvoeren van beoordelingen voor dat het reinigingsregime, contact met
personeel, scheiding in wachtruimtes, enz. Allemaal als onderdeel van de beoordeling worden
beschouwd.

Ja Nee N/A

Implementatie Nakoming Reacties / Actieplan

I 1.1 Zijn schoonmaakproducten beschikbaar en zichtbaar voor personeel?
I 2.1 Voer een fysieke controle van de luchthaven uit om ervoor te zorgen dat
schoonmaakproducten beschikbaar en duidelijk zichtbaar zijn voor het personeel.

Ja Nee N/A
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I 1.2 Reinigt het personeel de handen goed bij het in- en verlaten van de luchthavenfaciliteit?
I 2.2 Voer een fysieke controle (steekproefsgewijs) uit van de luchthavenfaciliteit om er zeker
van te zijn dat het personeel hun handen 20-30 seconden schoonmaakt bij het binnenkomen
en verlaten van de luchthaven.
Opmerking: zorg ervoor dat de steekproefomvang geschikt is voor het aantal mensen dat de
luchthavenfaciliteit gebruikt.

Ja Nee N/A

I 1.3 Volgen personeel de richtlijnen voor sociale / fysieke afstand en mengen ze zich niet?
I 2.3 Controleer of de sociale / fysieke afstandsvereisten die op luchthavenfaciliteiten moeten
worden nageleefd, worden toegepast.
Voer een willekeurige steekproef van controles uit op de luchthaven en zorg ervoor dat
mensen de sociale / fysieke afstandsvereisten volgen.

Ja Nee N/A

I 1.4 Volgen de medewerkers de aanwijzingen van het luchthavenpersoneel met betrekking tot
de COVID-19-vereisten?
I 2.4 Controleer door middel van willekeurige controles op de luchthaven dat mensen alleen
zitten waar ze worden aangestuurd (bijv. Schaakbord zitten) en dat ze beperken wat ze
aanraken.

Ja Nee N/A

Training / Competency Nakoming Reacties / Actieplan

T 1.1 Geeft het luchthavenpersoneel goede instructies over de sociale / fysieke afstand van
het personeel tijdens het in- en uitstappen?
T 2.1 Controleer door middel van willekeurige controles op de luchthaven of het
luchthavenpersoneel goede instructies geeft met betrekking tot sociale / fysieke afstand aan
het personeel bij het in- en / of uitstappen
d.w.z. 'waar te staan'-tape op de grond, bewegwijzering, enz.

Ja Nee N/A

T 1.2 Is het luchthavenpersoneel opgeleid en bekwaam om de COVID-19-richtlijnen toe te
passen?
T 2.2 Vraag een steekproef van luchthavenpersoneel of ze zijn opgeleid in het volgen van de
COVID-19-richtlijnen.
Vraag een steekproef van mensen of ze zich bekwaam voelen om alle COVID-19-richtlijnen
toe te passen.
Opmerking: zorg ervoor dat de steekproefomvang geschikt is voor het aantal personeelsleden
dat op de luchthaven werkt.

Ja Nee N/A
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Ontwerp Nakoming Reacties / Actieplan

O 1.1 Zijn er richtlijnen om ervoor te zorgen dat het personeel de handen reinigt bij het in- en
uitstappen van de bus?
O 2.1 Controleer of er een locatiestandaard (beleid, procedure, protocol of instructie)
aanwezig is en dat deze specifiek de handhygiënevereisten voor COVID-19 dekt bij het in- en
uitstappen van bussen.

Ja Nee N/A

O 1.2 Zijn er richtlijnen voor reisbeheer om ervoor te zorgen dat het personeel de richtlijnen
voor sociale afstanden volgt en zich niet mengt?
O 2.2 Controleer of er een locatiestandaard (beleid, procedure, protocol of instructie)
aanwezig is en dat deze specifiek betrekking heeft op de sociale / fysieke afstand die moet
worden gevolgd bij het in- en uitstappen van bussen.

Ja Nee N/A

O 1.3 Waar van toepassing, zijn de controles van de faciliteit herzien en gewijzigd om COVID-
19-transmissiereductiemaatregelen weer te geven?
O 2.3 Met gepaste tussenpozen b.v. Controleer na 1 of 3 maanden of alle COVID-19-
verificaties die zijn uitgevoerd bij het in- en uitstappen van bussen zijn gecontroleerd en of
eventuele openstaande acties zijn verholpen. Zorg er ook voor dat controlelijsten voor
verificatie worden aangepast op basis van feedback en goedkeuring van Corporate.
Zorg er bij het uitvoeren van beoordelingen voor dat het reinigingsregime, contact met
personeel, scheiding in wachtruimtes, enz. Allemaal als onderdeel van de beoordeling worden
beschouwd.

Ja Nee N/A

Implementatie Nakoming Reacties / Actieplan

I 1.1 Zijn schoonmaakproducten beschikbaar en zichtbaar voor personeel?
I 2.1 Voer een fysieke controle uit van de in- en uitstapplaatsen van de bus om ervoor te
zorgen dat schoonmaakproducten beschikbaar en duidelijk zichtbaar zijn voor het personeel.

Ja Nee N/A

I 1.2 Volgen personeel de richtlijnen voor handhygiëne bij het in- en uitstappen van een
busfaciliteit?
I 2.2 Voer een fysieke controle (steekproefsgewijs) uit van de opstap- en uitstapplaatsen van
de bus om er zeker van te zijn dat het personeel hun handen reinigt of 20-30 seconden bij het
in- en uitstappen van de bus.
Opmerking: zorg ervoor dat de steekproefomvang geschikt is voor het aantal mensen dat de
bus gebruikt.

Ja Nee N/A
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I 1.3 Volgen personeel de richtlijnen voor sociale / fysieke afstand en mengen ze zich niet?
I 2.3 Controleer of de sociale / fysieke afstandsvereisten die moeten worden nageleefd bij het
in- en uitstappen van bussen worden toegepast.
Voer een willekeurige steekproef van controles uit bij het in- en uitstappen van bussen en zorg
ervoor dat mensen de sociale / fysieke afstandsvereisten volgen.

Ja Nee N/A

I 1.4 Volgt het personeel de aanwijzingen van de buschauffeur?
I 2.4 Controleer door middel van willekeurige controles bij het in- en uitstappen van bussen of
mensen de aanwijzingen van de buschauffeur volgen, d.w.z. namen geven aan de
buschauffeur voor manifest, alleen zitten waar aangegeven (bijvoorbeeld schaakbordstoelen,
stoelen uitgetikt) en beperken wat ze aanraken.

Ja Nee N/A

I 1.5 Reinigen chauffeurs hun voertuig na elke rit?
I 2.5 Controleer aan de hand van steekproeven bij de in- en uitstapplaatsen van de bus dat de
buschauffeur de bus na elke busrit aan het reinigen is volgens de toepasselijke richtlijnen.

Ja Nee N/A

Training / Competency Nakoming Reacties / Actieplan

T 1.1 Geeft het buspersoneel goede instructies met betrekking tot sociale / fysieke afstand aan
het personeel tijdens het in- / uitstappen?
T 2.1 Controleer door middel van willekeurige controles bij de in- en uitstapplaatsen van de
bus of het buspersoneel goede instructies geeft met betrekking tot sociale / fysieke afstand
aan het personeel tijdens het in- en uitstappen, d.w.z. 'waar te staan'-tape op de grond,
bewegwijzering, enz.

Ja Nee N/A

T 1.2 Is het buspersoneel opgeleid en bekwaam om de COVID-19-procedure toe te passen,
d.w.z. na elke rit te reinigen?
T 2.2 Vraag een steekproef van buspersoneel of ze zijn opgeleid in het volgen van de COVID-
19-richtlijnen voor het reinigen van de bus na elke rit.
Vraag een steekproef van mensen of ze zich bekwaam voelen om alle COVID-19-richtlijnen
toe te passen.
Opmerking: Zorg ervoor dat de steekproefomvang voldoende is voor het aantal
personeelsleden dat in de bus in- en uitstapplaatsen werkt.

Ja Nee N/A
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Ontwerp Nakoming Reacties / Actieplan

O 1.1 Is een passend reactieplan in uitvoering?
O 2.1 Controleer of er een "Community Response Plan " is ontwikkeld of in ontwikkeling is.
Controleer of het Community Response Plan:
- identificeert de afsluitvereisten voor de stad / het gebied en geeft details over elke fase van
de afsluitvereisten.
- beschrijft sociale afstand en vermijding van interactie met lokale gemeenschappen die
gevaar lopen en kwetsbare mensen.
- beschrijft mogelijke gevolgen voor de lokale werkgelegenheid en bedrijven en schetst
strategieën om deze gevolgen te beheersen.
- maakt effectieve communicatie mogelijk met de lokale overheid en belanghebbenden.
- biedt ondersteuning aan lokale gezondheidsvoorzieningen.

Ja Nee N/A

Implementatie Nakoming Reacties / Actieplan

I 1.1 Heeft het senior leiderschap een COVID-19-gemeenschapsrisicobeoordeling uitgevoerd
op getroffen omliggende steden en gemeenschappen?
I 2.1 Controleer of er een communautaire risicobeoordeling is uitgevoerd.
Bekijk de resultaten van de beoordeling en zorg ervoor dat deze geschikt is voor het niveau
van het gemeenschapsrisico.

Ja Nee N/A
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Ontwerp Nakoming Reacties / Actieplan

O 1.1 Bestaan er COVID 19-richtlijnen om de veiligheid van scheepsbemanning en -personeel
te waarborgen?
O 2.1 Controleer of er een COVID-19-norm of -richtlijn bestaat om de veiligheid van
scheepsbemanning en -personeel te garanderen en deze bevat minimaal de volgende
elementen:
- algemeen bewustzijn van COVID-19
- educatieve posters en mededelingen die de preventieve maatregelen van de bedrijven
beschrijven.
- regelmatige sanering van werkstations en apparatuur.
- voldoende levering van persoonlijke beschermingsmiddelen (maskers, handschoenen, enz.).
- sociale afstand en scheiding
- algemene eisen aan hygiëne en handdesinfectie.
- goede ademhalingshygiëne op de werkplek.
- managen van vergaderingen, evenementen en bijeenkomsten.
- reisrichtlijnen met inbegrip van plaatsen voor av-interne en externe communicatie
(sluitingen, gezondheidsadviezen, enz.).

Ja Nee N/A

Implementatie Nakoming Reacties / Actieplan

I 1.1 Is er een bevestiging van geen (nul) positieve COVID 19-gevallen aan boord van het schip
ontvangen?
I 2.1 Zorg ervoor dat testprotocollen zijn gevolgd en bevestig dat er geen positieve COVID-19-
gevallen aan boord van het schip zijn.

Ja Nee N/A

I 1.2 Wordt alle documentatie van en naar het schip beheerd om het contact met de
bemanning te verminderen?
I 2.2 Voer een onderzoek uit naar het uitwisselingsproces van verzenddocumentatie om
ervoor te zorgen dat het protocollen volgt om persoonlijk contact te minimaliseren.
d.w.z. geautomatiseerde elektronische documentuitwisseling.

Ja Nee N/A

I 1.3 Zijn alle controles aanwezig om personeel en scheepsbemanning te scheiden?
I 2.3 Controleer of personeel en scheepsbemanning gescheiden zijn.
d.w.z. richtlijnen worden weergegeven, scheiding en werkafbakening is aanwezig.

Ja Nee N/A
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I 1.4 Volgen personeel de richtlijnen voor sociale / fysieke afstand en mengen ze zich niet?
I 2.4 Controleer of er een sitestandaard (beleid, procedure, protocol of instructie) aanwezig is
en dat deze specifiek betrekking heeft op de te volgen sociale / fysieke afstand.
d.w.z. tijdens het trekken, het lossen, laden, lopen altijd waar aangegeven, het minimaliseren
van tijd in accommodatie blok.

Ja Nee N/A

I 1.5 Volgen de scheepsbemanning instructies met betrekking tot sociale / fysieke afstand tot
het personeel tijdens het in- / uitstappen / werken aan het schip?
I 2.5 Controleer aan de hand van steekproeven aan de kade of de scheepsbemanning de
instructies over sociale / fysieke afstand tot het personeel volgt bij het in- en uitstappen.
d.w.z. binnen het schip blijven, behalve de diepgang, bemanningswisseling, trim.

Ja Nee N/A

I 1.6 Worden alle diensten aan het schip beheerd om het contact met de bemanning te
verminderen?
I 2.6 Controleer door middel van willekeurige controles of alle diensten aan het schip worden
beheerd om het contact met de bemanning van het schip tot een minimum te beperken.
b.v. levering van goederen en terugwinning van afval, levering van bunker, cognossement.

Ja Nee N/A

Training / Competency Nakoming Reacties / Actieplan

T 1.1 Zijn personeel en scheepsbemanning opgeleid en bekwaam om de COVID-19-richtlijnen
toe te passen?
T 2.1 Pregunte a un grupo del personal y tripulación del barco si han sido capacitados en
medidas de reducción de transmisión para el Coronavirus.
Pregunte a grupo del personal y tripulación del barco si saben cuánto tiempo puede sobrevivir
el Coronavirus en diferentes superficies.
Pregunte a grupo del personal y tripulación del barco si se sienten competentes para
responder a situaciones COVID-19 aplicables.

Ja Nee N/A
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