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Bijlage voor bedrijven, instellingen en organisaties 
Bij de richtlijn Gedrag, hygiëne en COVID-19 –PG Bonaire – 25/10/2020 

Dit is een bijlage behorende bij de richtlijn Gedrag, hygiëne en COVID-19  van de afdeling Publieke 

Gezondheid Bonaire. De maatregelen die hieronder besproken worden zijn aanvullend op de 

maatregelen in de algemene richtlijn, welke dus ook gelden voor bedrijven, instellingen en organisaties. 

Noten vooraf: 

 Waar bezoekers staat, kan ook klanten, cliënten of gasten gelezen worden. 

 Raadpleeg naast deze richtlijn ook de protocollen van uw eigen branche. 

 

Voorbereiding 
- Zorg voor een COVID-19-protocol waarin beschreven staat welke maatregelen de organisatie 

neemt en wie waarvoor verantwoordelijk is, zowel in de normale situatie als in het geval er 
iemand besmet is met COVID-19. 

- Zorg dat medewerkers het protocol kennen, relevante informatie krijgen over COVID-19 (zoals 
de symptomen en hoe mensen elkaar besmetten) en weten wat te doen in de dagelijkse 
werkzaamheden en in het geval zij zelf symptomen krijgen. 

- Zorg dat bij binnenkomst duidelijk is wat verwacht wordt van zowel medewerkers als bezoekers. 
 

Faciliteer de algemene maatregelen voor iedereen 
- Faciliteer medewerkers en bezoekers om zich aan de algemene maatregelen voor iedereen te 

kunnen houden.  Aanvullend daarop: 
- Wanneer 1,5 meter afstand houden niet mogelijk is, dienen er specifieke maatregelen genomen 

te worden om besmetting te voorkomen, zoals het installeren van kuch- en/of spatschermen. 

- Bepaal een maximaal aantal personen die in een ruimte mogen zijn en zorg dat dit bij de ingang 

duidelijk te zien is. Het aantal mensen dat mag samenkomen in een ruimte met inachtneming 

van de 1,5 meter afstand kan berekend worden door het beschikbare vloeroppervlak te delen 

door 1,5 x 1,5. Dit geldt dus ook voor de toiletruimtes: voorkom rijen of drukte bij de 

handenwasgelegenheden.  

- Richt de personeelskamer en eventuele vergaderruimtes dus ook zo in, dat 1,5 meter afstand 
gehouden kan worden. Ook in de pauzes dient 1,5 meter afstand ten alle tijden aangehouden te 
worden. 

- Zorg voor informatie (in de vorm van infographics/posters) die de maatregelen binnen de 

organisatie duidelijk uitleggen, zodat alle medewerkers en bezoekers eraan herinnerd worden. 

Doe dit op verschillende plekken, maar minimaal bij de ingang en bij handenwasgelegenheden. 

 

Handenwasgelegenheid 
- Zorg voor voldoende en gemakkelijk bereikbare handenwasgelegenheid, minimaal bij de in- en 

uitgang en bij de toiletten. Water, zeep en papieren handdoekjes hebben daarbij de voorkeur 
boven handendesinfectie. Waarom? Omdat desinfecterende handgel minder goed werkt bij 
vieze of plakkerige handen.  

- Wanneer er geen handenwasgelegenheid (in de buurt) is, dan is een desinfecterende handgel 

een goed alternatief. Een dispenser met contactloze bediening heeft de voorkeur. 
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- Een handgel moet minimaal 70% alcohol bevatten. Controleer of de handgel virusdodend is. 

Zorg bij gebruik van een alcoholhoudende handgel dat die volledig is opgedroogd voordat er 

met vuur of sigaretten in aanraking wordt gekomen. Kijk op de volgende website voor meer 

informatie over handgels: https://www.ctgb.nl/onderwerpen/coronavirus---desinfectie/welke-

desinfectiemiddelen-mag-ik-gebruiken en https://www.epa.gov/pesticide-registration/selected-

epa-registered-disinfectants 

- Zorg dat personeel de handen, aanvullend op de algemene maatregelen, ook wast voor en na 
het werk en voor en na elke pauze. 

 
Ventilatie 

- Het is belangrijk de binnenlucht in kamers en ruimten regelmatig te verversen met verse 

buitenlucht, indien mogelijk voor tenminste 30 minuten, maar minimaal 15 minuten per keer. 

- Als dit niet via natuurlijke ventilatie kan, gebruik dan mechanische of kunstmatige 

ventilatiesystemen die verse lucht van buiten aanzuigen. 

- Deze ventilatiesystemen moeten op correcte wijze worden onderhouden in overeenstemming 

met de instructies van de fabrikant. (Denk aan filters reinigen of vervangen, etc.)  

 
Voor kantines/lunchplekken: 

- Zorg ook hier voor 1,5 meter afstand tussen personen. 

- Stoelen en tafels moeten na iedere wisseling worden gereinigd. 

- Plekken waar etenswaren zijn uitgestald moeten voorzien zijn van kuchschermen.  
- In plaats van een buffet moeten etenswaren, daar waar mogelijk, aan tafel geserveerd worden 

of anders worden voorverpakt. Indien dat niet mogelijk is, moeten de hygiënemaatregelen 
worden aangescherpt: in dit geval is het desinfecteren van de handen verplicht voor het 
betreden en verlaten van het zelfbedieningsrestaurant. Zorg dat mensen voldoende afstand 
houden tijdens zelfbediening. 

 
Medewerkers  

- Oudere medewerkers en medewerkers met een chronische aandoening, zoals een hart- of 

longaandoening of een immuunziekte, een recente kankerbehandeling of BMI van 35 of meer, 

moeten indien mogelijk werkzaamheden toegewezen krijgen waarbij er minder contact met 

anderen is. Mocht dit niet mogelijk zijn, dient het gebruik van mondkapjes te worden 

overwogen als de 1,5 meter niet gewaarborgd kan worden. 

- Maatregelen om het aantal werknemers terug te brengen, zoals thuiswerken of taken op 

afstand uitvoeren, moeten worden overwogen. 

- Maatregelen voor het reduceren van het aantal en de duur van fysieke contacten tussen 

werknemers onderling en tussen werknemers en bezoekers moeten worden overwogen. 

Bijvoorbeeld: werknemers groeperen zodat steeds dezelfde mensen met elkaar samenwerken, 

gebruik van telefoon of elektronische communicatiemiddelen, vooraf (online) boeken, etc. 

- Houd bij welke werknemers op welke dagen werken of in welke ploegendiensten werken. Zorg 

dat werknemers tenminste twee weken na afloop beschikbaar zijn voor het geval er bron- en 

contactonderzoek moet worden verricht. 

 

Schoonmaak 

https://www.ctgb.nl/onderwerpen/coronavirus---desinfectie/welke-desinfectiemiddelen-mag-ik-gebruiken
https://www.ctgb.nl/onderwerpen/coronavirus---desinfectie/welke-desinfectiemiddelen-mag-ik-gebruiken
https://www.epa.gov/pesticide-registration/selected-epa-registered-disinfectants
https://www.epa.gov/pesticide-registration/selected-epa-registered-disinfectants
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- Maak contactoppervlakken die vaak worden aangeraakt meerdere keren per dag schoon. 

Bijvoorbeeld: recepties en balies, deurklinken, spoelhendels en -knoppen, wc-brillen, koffie- en 

ijsmachines, geldautomaten, mobiele pinautomaten, roltrap- en trapleuningen, liftknoppen, 

stoelzittingen en -leuningen, tafelbladen, lichtknoppen, vuilnisbakken en kilo's, waterkranen en 

brochures. 

- Voor het reinigen kunnen gewone schoonmaakmiddelen gebruikt worden. 

- Gebruik van desinfecterende middelen zoals sprays is niet nodig of nuttig. 

- Reinig na iedere schoonmaakbeurt de gebruikte schoonmaakmaterialen. 

- Pas handhygiëne toe na het schoonmaken. 

- Voor het gewone schoonmaakwerk is het niet nodig om extra persoonlijke 

beschermingsmiddelen zoals mondkapjes, veiligheidsbrillen, schorten of 

wegwerphandschoenen te gebruiken. 

- Volg de standaard afvalprocedures.  

 

Maatregelen in geval van een vermoeden of bevestigde besmetting 

 Bij besmetting binnen: ventileer de ruimte tenminste 30 minuten. 

 Desinfecteren is alleen nodig in geval van een bevestigde besmetting waarbij de persoon in de 

afgelopen twee dagen in de ruimte is geweest. 

 Reinig eerst alle oppervlakken met een gewoon schoonmaakmiddel volgens de standaardprocedure. 

 Desinfecteer vervolgens de oppervlakken, vooral contactoppervlakken zoals tafels en deurknoppen, 

met bleek in de verhouding: 125 milliliter (1 koffiekopje) per 5 liter water.  

 Was schoonmaakdoekjes na gebruik.  

 Wasgoed (handdoeken, tafellakens) van de besmette persoon: apart wassen met een gewoon 

wasmiddel op tenminste 40 graden Celsius. 

 Bestek en servies gebruikt door de besmette persoon: apart met de hand wassen in heet water met 

een gewoon afwasmiddel, of in de vaatwasser op het meest intensieve programma. 

 Gebruik van een desinfecterende spray is niet nodig of nuttig. 

 
Bustransport  

- Mensen met een vermoedelijke of bevestigde besmetting met COVID-19 mogen niet reizen. 

- Pendelbussen en touringcars moeten een lijst hebben van de naam, telefoonnummer en 

verblijfplaats van de passagiers. 

- Zorg dat er 1,5 meter afstand is tussen de bestuurder en de passagiers.  

- Voordat de bus wordt betreden moeten alle passagiers hun handen wassen met water en zeep, of 

een handgel gebruiken. 

- Bij elke bus dienen handgelmachines of desinfecterende sprays aanwezig te zijn. 
- Alle passagiers krijgen een zitplaats toegewezen. Er is zoveel mogelijk 1,5 meter afstand tussen de 

zitplaatsen. 

- Passagiers moeten de bus van één kant betreden en op een ordelijke manier gaan zitten zodat er zo 

min mogelijk langs elkaar gelopen wordt. 

- Zowel de bestuurder als de passagiers dienen een niet-medisch mondkapje te dragen. 

- Er moet voortdurend geventileerd worden door de ramen open te houden of via een 

ventilatiesysteem dat frisse lucht van buiten aantrekt. 
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- Contactoppervlakken die vaak worden aangeraakt moeten tussen de ritten door met water en zeep 

worden gereinigd. 

- Voor het schoonmaken van de bus aan het einde van de dag gelden de standaardprocedures. 


