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Actualiseren en evalueren
COVID-19 verantwoordelijke bij Bezig BV is: de directie
Deze persoon heeft continu aandacht voor de risico’s van COVID19 en een veilige werkwijze en hij
fungeert als aanspreekpunt en organiseert maatregelen/hulpmiddelen.
Ten minste één keer per maand, of vaker als de actualiteit dat vraagt, bespreken partijen het
protocol op basis van ervaring, het uitwisselen van best practices of nieuwe RIVM-adviezen en
daarover de nodige beleidsaanpassingen te bespreken. Updates worden zo snel mogelijk naar
betrokkenen gecommuniceerd.1e evaluatie: 25 juni 2020
Dit protocol wordt bijgewerkt als er nieuwe richtlijnen zijn.
Bij wijziging van de inzichten op het gebied van COVID19 zal dit document worden geactualiseerd.
Kijk voor actuele informatie over het COVID19-virus en maatregelen op www.rivm.nl.
Een versie van dit protocol wordt op de website van Bezig BV gepubliceerd.

1. Algemeen doel en inhoud van dit protocol
Het doel van dit protocol is om veilig door te werken ten tijde van de COVID19-crisis, met het
oog op bescherming van de gezondheid van de medewerkers, cliënten, onderaannemers,
klanten, leveranciers en overige betrokkenen, en ter voorkoming van verspreiding van het virus.
De voorgeschreven richtlijnen van het RIVM dienen hierbij als uitgangspunt.
Dit algemene protocol voor Bezig B.V. Dagbesteding heeft als doel één gezamenlijk protocol dat
werkbaar is voor cliënten, medewerkers en onderaannemers binnen de dagbesteding.
De inhoud van dit protocol is bestemd voor medewerkers, cliënten, klanten, toeleveranciers
voor Bezig B.V.
In dit protocol wordt rekening gehouden met de nog te ontvangen rapporten van TNO en RDW
inzake het al dan niet voorzien van folie of andere vorm van afscherming tussen medewerker en
client tijdens vervoer en in de dagbestedingsruimtes alsmede uitspraken over het al dan niet
gebruiken van de airco/ luchtventilatie.

Maatregelen en richtlijnen in verband met Corona
Versiedatum: 12-05-2020
Versiedatum: 1

2. Check vooraf:
De dagelijkse leiding van dagbesteding Bezig B.V. is verantwoordelijk dat voorafgaand aan de
dienstverlening wordt vastgesteld dat zowel medewerkers als cliënten, als huisgenoten van
voorgenoemde groepen geen klachten hebben die passen bij COVID-19.
Voorafgaand aan de werkdag dienen aan de medewerkers en cliënten de volgende 2
controlevragen te worden gesteld:
I. Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 14 dagen de diagnose COVID19 gehad?
II. Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 24 uur last gehad van koorts, hoesten,
verkoudheid, kortademigheid of benauwdheidsklachten?

3. Het virus algemeen:
Verspreiding van het virus: Het virus verspreidt zich via druppeltjes in de lucht. De druppeltjes
komen uit neus, keel en mond. Bij hoesten, kuchen, niezen, spreken, etc. kunnen de druppeltjes
vrijkomen waarin het virus zit. Overdracht van het virus van persoon op persoon vindt plaats als
iemand aan deze druppeltjes wordt blootgesteld.
De vrijgekomen druppeltjes met virus kunnen op handen terechtkomen. De handen hebben
contact met allerlei voorwerpen en materialen (deurhendels, keukengerei, bekers, borden,
bestek, etc.). Overdracht van het virus van persoon op persoon vindt plaats als iemand anders
ook contact heeft met het besmette materiaal en vervolgens contact heeft met ogen, neus of
mond waardoor het virus in het lichaam kan komen. Het virus kan enkele uren tot dagen blijven
leven, dus goede hygiëne is van belang.
Voorkomen van verspreiding:
• Afstand houden van ten minste 1,5 meter.
• Geen handen geven.
• Thuisblijven bij klachten (verkoudheid, griep, hoesten, kortademigheid en koorts)
• Hoesten en niezen in de elleboog
• Minstens 6x per dag handen wassen met water en zeep, goed afdrogen met papieren
handdoek en daarna handen desinfecteren. In ieder geval moeten de handen worden
gewassen voor het eten, na toiletbezoek, na het schoonmaken, na het snuiten van de
neus.
• Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze weg na gebruik
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4. Maatregelen algemeen
• Desinfectiemiddelen, zeep en papieren handdoekjes zijn beschikbaar.
• Middelen of voorwerpen die door meerdere personen worden aangepakt worden regelmatig
schoongemaakt en gedesinfecteerd (deurknoppen, gereedschap, koffiemachine, toilet,
computer, muis, toetsenbord, werkmateriaal)
• Oppervlakten waaraan gewerkt is worden gereinigd na gebruik.
• Er zijn maximaal 3 cliënten tegelijk aanwezig
• Er zijn maximaal 4 personen aanwezig
• Er zijn markeringen en stickers aangebracht om de 1,5 meter regel in acht te nemen
• Eten gebeurt in shifts zodat er voldoende afstand gehouden kan worden
• Hygiëneregels hangen op een zichtbare in de kantine
• Cliënten zijn op de hoogte gebracht van de maatregelen
• Naast iedere kraan en naast iedere deur zijn desinfectiemiddelen en een instructieposter
geplaatst.
• Medewerkers krijgen een uitgebreide instructie over de uitvoering van het protocol
• Medewerkers moeten cliënten aanspreken op ongewenst gedrag bij overtreding van de
regels.
• Werkruimte wordt geventileerd
• Leveranciers leveren buiten hun pakketten af.
• Cliënten en medewerkers komen niet in het naastgelegen kantoor van K&K Zorgadvies.
• Er wordt zo veel mogelijk met dezelfde koppels gewerkt
• Gereedschap wordt niet gedeeld tijdens het werken.
• Huishoudelijke schoonmaak wordt elke dag aan het einde van de dag gedaan
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5. Maatregelen ten aanzien van vervoer
• De medewerker die client vervoert is verantwoordelijk dat voorafgaand aan de
dienstverlening wordt vastgesteld dat zowel client als huisgenoten van voorgenoemde
groepen geen klachten hebben die passen bij COVID-19.
• Samen reizen met meer dan twee personen is niet toegestaan, tenzij tenminste 1,5 meter
onderlinge afstand aangehouden worden.
• Zorg voor extra ventilatie in vervoersmiddel, door het raam te openen.
• Neem telkens op dezelfde plek plaats.
• Reis, zover het kan, steeds met dezelfde client.
• Zorg voor optimale hygiëne door de bedieningsmiddelen extra te reinigen (deurhendels,
stuur, versnellingspook, handrem, spiegels, hoofdsteun, sluiting veiligheidsgordel,
stoelknoppen, touchscreen, etc.) en regelmatig te desinfecteren met 70%
isopropanolalcoholdoekjes of schoonmaakalcohol van 70 % (IPA) in andere vorm.
• Aanvullend kunnen medewerker en client zelfstandig besluiten om een eenvoudig soort
mondkapjes te dragen en handschoenen. Cliënten moeten zelf zorgdragen voor deze
beschermingsmaterialen als ze die willen dragen. Bezig B.V. zal hierin wel faciliteren –
• Het is aan te bevelen om de ventilatie/ airconditioning tijdens de rit zo veel mogelijk uit te
schakelen.
6. Toilet gebruik
• Toiletten zijn gesloten voor derden. Alleen bij hoge nood kan deze worden geopend. Mensen
kunnen daar wel hun handen wassen.
• Bezig BV zorgt voor voldoende (aanvulling van) (vloeibare)zeep en materialen om handen af
te drogen
• Toiletten worden dagelijks of meerdere keren per dag gereinigd en gedesinfecteerd, inclusief
kranen, deurknoppen, lichtknoppen, etc. waarmee veelvuldig contact is. Hierbij worden
persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt. (Mondkapje en handschoenen)
• Het toilet dient doorgespoeld te worden met de klep dicht. (I.v.m. mogelijke overdracht via
verspreiding door de lucht).

