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Taak: 

Fysieke Locatie: 

Plaats: 

Naam: 

Datum: 

Tijd: 

Supervisor Verificatie

COVID-19 (Coronavirus)

Sociale / fysieke afstand en scheiding Nakoming

1. Is het personeel op de hoogte van de richtlijnen voor sociale / fysieke
afstand in mobiele apparatuur en voertuigen, gebieden voor algemeen
gebruik zoals keukens, enz.?
d.w.z. minimaal 1,5 m (5 ft), idealiter 2 m (6,5 ft).

Ja Nee N/A

2. Is het personeel in staat om te werken (inclusief maaltijdpauzes) en
sociale / fysieke afstandsrichtlijnen te handhaven?

Ja Nee N/A

3. Heeft het personeel toegang tot geschikte persoonlijke
beschermingsmiddelen, zoals gezichtsmaskers waar het niet mogelijk is om
sociale / afstandsrichtlijnen te handhaven?

Ja Nee N/A

4. Draagt personeel geschikte PBM's zoals gezichtsmaskers? Ja Nee N/A

Hand hygiëne Nakoming

5. Is het personeel op de hoogte van handhygiënerichtlijnen?
d.w.z. handen reinigen bij het binnenkomen en verlaten van
gemeenschappelijke ruimtes zoals keukens, eetkamers en badkamers,
evenals vóór het bereiden van voedsel.

Ja Nee N/A

6. Heeft het personeel toegang tot zeep en water en / of
handdesinfecterend middel?

Ja Nee N/A

7. Wassen medewerkers regelmatig hun handen tijdens dagelijkse taken?
d.w.z. gedurende ten minste 20 seconden wassen.

Ja Nee N/A

ALS U 'NEE' OP EEN VRAAG BEANTWOORDT EN DE KRITIEKE CONTROLE NIET KAN
WORDEN GECONTROLEERD, MOET HET WERK STOPPEN.

Verificatiereacties: Als een kritische controle niet kan worden geverifieerd, geef dan de aard van de fout aan, inclusief de vraag / vragen
die u met nee hebt beantwoord.
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COVID-19 (Coronavirus)

Hand hygiëne Nakoming

8. Past het personeel handhygiënepraktijken toe, zoals het gebruik van
geschikte PBM om contact met oppervlakken te verminderen?

Ja Nee N/A

Vroege identificatie en insluiting Nakoming

9. Weet het personeel wat het moet doen als het zich niet lekker voelt? Ja Nee N/A

Beheer van mobiele apparatuur en voertuigen (anders dan bussen) Nakoming

10. Is er een richtlijn om ervoor te zorgen dat het personeel sociaal / fysiek
afstand kan houden in mobiele apparatuur en voertuigen?

Ja Nee N/A

11. Volgen personeel de richtlijnen voor voertuig / uitrusting voor sociale /
fysieke afstand?
d.w.z. één persoon voor een voertuig met twee zitplaatsen en één cabine
en voor voertuigen met meer dan één zitrij, er mag slechts één persoon
per rij zijn, met verspringende verschuiving als een schaakbord.

Ja Nee N/A

Reiniging van mobiele apparatuur en voertuigen Nakoming

12. Is het personeel op de hoogte van de richtlijnen voor het reinigen van
mobiele apparatuur en voertuigen?

Ja Nee N/A

13. Zijn schoonmaakproducten beschikbaar en zichtbaar voor personeel
dat mobiele apparatuur en voertuigen moet reinigen?

Ja Nee N/A

ALS U 'NEE' OP EEN VRAAG BEANTWOORDT EN DE KRITIEKE CONTROLE NIET KAN
WORDEN GECONTROLEERD, MOET HET WERK STOPPEN.

Verificatiereacties: Als een kritische controle niet kan worden geverifieerd, geef dan de aard van de fout aan, inclusief de vraag / vragen
die u met nee hebt beantwoord.
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COVID-19 (Coronavirus)

Reiniging van mobiele apparatuur en voertuigen Nakoming

14. Reinigt het personeel de mobiele apparatuur en voertuigen voor en / of
na gebruik?

Ja Nee N/A

Beheer van gemeenschappelijke gebruiksgebieden op locatie Nakoming

15. Zijn schoonmaakproducten beschikbaar en zichtbaar voor personeel in
gemeenschappelijke gebruiksruimtes zoals keukens, eetkamers en
badkamers?

Opmerking: dit stelt het personeel in staat om voedselbereidings- en
eetruimtes (bijv. Tafels, toonbanken) vóór gebruik te desinfecteren.

Ja Nee N/A

16. Reinigt het personeel de handen bij het binnenkomen en verlaten van
gemeenschappelijke ruimtes zoals keukens, eetkamers en badkamers?
d.w.z. handen regelmatig en grondig wassen en / of handdesinfecterend
middel gedurende 20-30 seconden op de handen wrijven.

Ja Nee N/A

17. Is de afbakening voor sociale / fysieke afstand aanwezig en behouden?
d.w.z. stoelen / tafels getagd, tape 'waar te staan' op de grond,
bewegwijzering.

Ja Nee N/A

18. Volgt het personeel sociale / fysieke afstandsrichtlijnen op
veelvoorkomende gebruiksgebieden?

Ja Nee N/A

19. Houdt het personeel zich aan de openings- en sluitingstijden? Ja Nee N/A

ALS U 'NEE' OP EEN VRAAG BEANTWOORDT EN DE KRITIEKE CONTROLE NIET KAN
WORDEN GECONTROLEERD, MOET HET WERK STOPPEN.

Verificatiereacties: Als een kritische controle niet kan worden geverifieerd, geef dan de aard van de fout aan, inclusief de vraag / vragen
die u met nee hebt beantwoord.
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COVID-19 (Coronavirus)

Beheer van gemeenschappelijke gebruiksgebieden op locatie Nakoming

20. Voldoen teamleden aan de richtlijnen voor transmissiereductie in
eetkamers en keukenbedieningen?
d.w.z. bestek voor eenmalig gebruik, vaatwasprogramma's voor hete
potten, individueel verpakte etenswaren, enz

Ja Nee N/A

21. Worden voedselbereidings- en eetruimtes (bijv. Tafels, stoelen en
werkbladen) voor gebruik schoongemaakt?

Ja Nee N/A

22. Worden andere veelgebruikte ruimtes, zoals badkamers, regelmatig
schoongemaakt?

Ja Nee N/A

Beheer van kantines en dorpszalen Nakoming

23. Zijn schoonmaakproducten beschikbaar en zichtbaar voor personeel? Ja Nee N/A

24. Reinigt het personeel de handen bij het binnenkomen en verlaten van
gemeenschappelijke ruimtes zoals kantines en dorpszalen?
d.w.z. handen regelmatig en grondig wassen en / of handdesinfecterend
middel gedurende 20-30 seconden op de handen wrijven.

Ja Nee N/A

25. Beperkt personeel wat ze aanraken in gemeenschappelijke
gebruiksruimtes zoals kantines en dorpszalen?
d.w.z. gebruik van bestek voor eenmalig gebruik en het selecteren van
individueel verpakte items.

Ja Nee N/A

26. Volgt het personeel sociale / fysieke afstandsrichtlijnen op
veelvoorkomende gebruiksgebieden?

Ja Nee N/A

ALS U 'NEE' OP EEN VRAAG BEANTWOORDT EN DE KRITIEKE CONTROLE NIET KAN
WORDEN GECONTROLEERD, MOET HET WERK STOPPEN.

Verificatiereacties: Als een kritische controle niet kan worden geverifieerd, geef dan de aard van de fout aan, inclusief de vraag / vragen
die u met nee hebt beantwoord.
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Beheer van kantines en dorpszalen Nakoming

27. Is er een sociale / fysieke afstandsafbakening aanwezig en
gehandhaafd?
d.w.z. stoelen / tafels getagd, tape 'waar te staan' op de grond,
bewegwijzering.

Ja Nee N/A

28. Zijn openings- en sluitingstijden duidelijk aangegeven in
gemeenschappelijke ruimtes?

Ja Nee N/A

29. Houdt het personeel zich aan sluitingstijden van gemeenschappelijke
ruimtes?

Ja Nee N/A

Reismanagement - Vliegtuigen Nakoming

30. Zijn schoonmaakproducten beschikbaar en zichtbaar voor personeel? Ja Nee N/A

31. Reinigt het personeel de handen goed bij het in- en verlaten van de
luchthavenfaciliteit?

Ja Nee N/A

32. Volgen personeel de richtlijnen voor sociale / fysieke afstand en
mengen ze zich niet?

Ja Nee N/A

33. Volgen de medewerkers de aanwijzingen van het luchthavenpersoneel
met betrekking tot de COVID-19-vereisten?
d.w.z. alleen zitten waar aangegeven (bijv. schaakbord zitten) en beperken
wat ze aanraken.

Ja Nee N/A

ALS U 'NEE' OP EEN VRAAG BEANTWOORDT EN DE KRITIEKE CONTROLE NIET KAN
WORDEN GECONTROLEERD, MOET HET WERK STOPPEN.

Verificatiereacties: Als een kritische controle niet kan worden geverifieerd, geef dan de aard van de fout aan, inclusief de vraag / vragen
die u met nee hebt beantwoord.
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COVID-19 (Coronavirus)

Reismanagement - Bus Nakoming

34. Zijn schoonmaakproducten beschikbaar en zichtbaar voor personeel? Ja Nee N/A

35. Reinigt het personeel de handen op de juiste manier bij het
binnenkomen en verlaten van de busfaciliteit?

Ja Nee N/A

36. Volgen personeel de richtlijnen voor sociale / fysieke afstand en
mengen ze zich niet?

Ja Nee N/A

37. Volgt het personeel de aanwijzingen van de buschauffeur?
d.w.z. namen geven aan buschauffeur voor manifest, alleen zitten waar
aangegeven (bijv. schaakbordstoelen, stoelen getagd) en beperken wat ze
aanraken

Ja Nee N/A

Marinier Nakoming

38. Is er een bevestiging van geen (nul) positieve COVID 19-gevallen aan
boord van het schip ontvangen?

Ja Nee N/A

39. Wordt alle documentatie van en naar het schip beheerd om het contact
met de bemanning te verminderen. (d.w.z. op afstand of elektronisch
worden ingevuld)

Ja Nee N/A

ALS U 'NEE' OP EEN VRAAG BEANTWOORDT EN DE KRITIEKE CONTROLE NIET KAN
WORDEN GECONTROLEERD, MOET HET WERK STOPPEN.

Verificatiereacties: Als een kritische controle niet kan worden geverifieerd, geef dan de aard van de fout aan, inclusief de vraag / vragen
die u met nee hebt beantwoord.
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COVID-19 (Coronavirus)

Marinier Nakoming

40. Zijn alle controles aanwezig om personeel en scheepsbemanning te
scheiden?
d.w.z. weergegeven richtlijnen, scheiding en werkafbakening aanwezig.

Ja Nee N/A

41. Werken personeelsleden op het schip volgens de richtlijnen voor sociale
/ fysieke afstand en vermengen ze zich niet?
d.w.z. tijdens het trekken, het lossen, laden, lopen altijd waar aangegeven,
het minimaliseren van tijd in accommodatie blok.

Ja Nee N/A

42. Volgen de scheepsbemanning instructies met betrekking tot sociale /
fysieke afstand tot het personeel tijdens het in- / uitstappen / werken aan
het schip?
d.w.z. blijf binnen het schip behalve de diepgang, bemanningswisseling,
trim.

Ja Nee N/A

43. Worden alle diensten aan het schip beheerd om het contact met de
bemanning te verminderen?
b.v. levering van goederen en terugwinning van afval, levering van bunker,
vrachtbrief.

Ja Nee N/A

ALS U 'NEE' OP EEN VRAAG BEANTWOORDT EN DE KRITIEKE CONTROLE NIET KAN
WORDEN GECONTROLEERD, MOET HET WERK STOPPEN.

Verificatiereacties: Als een kritische controle niet kan worden geverifieerd, geef dan de aard van de fout aan, inclusief de vraag / vragen
die u met nee hebt beantwoord.
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