Safety Alert COVID-19 EXTRA
De Board of Management heeft vandaag besloten dat de volgende regels en richtlijnen van
toepassing zijn op Ballast Nedam en al haar Business Units, Projecten en Joint Ventures:

PERSOONLIJKE GEZONDHEID
•

•
•

Iedereen in Nederland met symptomen van verkoudheid, hoest, keelpijn of koorts: BLIJF
THUIS, meld dit direct aan je leidinggevende en werk zoveel mogelijk vanuit huis. Kom niet naar
kantoor of de projectlocatie.
Kom alleen naar het werk als je gezond bent en geen last hebt van bovengenoemde
symptomen.
Als je een van deze symptomen hebt, dan vraagt de Nederlandse regering je ook om sociale
contacten te vermijden en/of openbare plaatsen zoals musea, bioscopen en restaurants niet te
bezoeken.

AANBEVELINGEN VOOR RISICOGROEPEN
•
•

•
•

Uit statistieken blijkt dat bepaalde mensen tot risicogroepen behoren en dat deze mensen beter
moeten worden beschermd tegen infecties.
Als je lijdt aan een chronische ziekte zoals kanker, diabetes, long-, ademhalings- en / of
hartproblemen, blijf dan thuis en werk vanuit huis. Het wordt ook aanbevolen om sociale
contacten zoveel mogelijk te vermijden.
Als je andere zorgen over jouw gezondheid hebt, aarzel dan niet om dit met jouw manager te
bespreken.
In het algemeen dringt de Nederlandse regering erop aan om het bezoeken van kwetsbare
personen te beperken en om goed voor ouderen te zorgen.

PERSOONLIJKE HYGIENE
•

•

Hanteer altijd de voorgeschreven hygiëne maatregelen:
o was regelmatig goed je handen met water en zeep;
o was altijd je handen voor het eten;
o hoesten en niezen in de binnenkant van je elleboog en papieren zakdoekjes gebruiken;
o begroet niemand door middel van handen schudden of ander fysiek contact en houd
gepaste afstand tot elkaar.
Het is aanbevolen om zoveel mogelijk je eigen voedsel mee te brengen.

COVID-19 DIRECT INFECTIE RISICO
• Ben je een huisgenoot van een COVID-19 patiënt of ben je met een COVID-19 patiënt in
contact geweest, dan geldt dat je in geen enkel geval naar een kantoor- of projectlocatie kan
komen. Blijf thuis, werk vanuit huis en informeer je leidinggevende en stel de HR adviseur op de
hoogte.

ZORGDRAGEN VOOR CONTINUITEIT VAN ONZE ACTIVITEITEN
• Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om de continuïteit van onze activiteiten zoveel
als mogelijk te waarborgen.
• Bepaal in overleg met jouw leidinggevende welke delen van het werk thuis gedaan kunnen
worden en spreek onderling een werkschema af, evenals een werkpakket en dagelijkse
voortgangsrapportage.
• Alle managers wordt gevraagd om een plan te maken om een veilige voortzetting van onze
activiteiten zoveel mogelijk te waarborgen.
• Alle managers wordt ook gevraagd om een plan te maken voor het geval dat de maatregelen
van de overheid veel langer duren dan momenteel aangekondigd en/of het aantal werknemers
dat in staat is om kern activiteiten uit te voeren een kritiek minimum bereikt.
• Indien je onverhoopt niet-productieve uren hebt vanwege de COVID-19-maatregelen, dan
dienen deze uren te worden geboekt als ‘unproductivity COVID-19’ in Burn.
• Ervaar je een probleem met de netwerkverbinding, neem dan contact op met ICT-helpdesk
helpdesk@ballast-nedam.nl of bel naar +31 30 285 3500
AANBEVELING VOOR KANTOOR EN PROJECTLOCATIE
• Het wordt sterk aanbevolen om alleen op je eigen kantoor of projectlocatie te werken. Probeer
zo min mogelijk naar andere kantoren en/of projectlocaties te reizen.
• Beperk persoonlijke contacten op de werklocatie zoveel als mogelijk.
• (Hoofd)uitvoerders wordt geadviseerd om groep sessies, zoals toolbox meetings en dag starts
in kleinere groepen van maximaal 5 personen te organiseren, en voldoende fysieke afstand
tussen deelnemers te garanderen.
• Organiseer pauzes en lunchpauzes in kleinere groepen, zorg voor voldoende fysieke afstand.
Ballast Nedam Materieel heeft extra units beschikbaar, zodat de schaftruimten voor onze
bouwplaatsmedewerkers kunnen worden opgedeeld in aparte ruimten.
• Heb je een laptop van je werk, laat deze dan niet achter op de werklocatie en neem deze altijd
mee naar huis.
VERGADERINGEN EN VERGADERINGEN
• In principe dienen (interne) vergaderingen zoveel mogelijk via Skype, videoconferentie of
telefoon te worden gehouden.
• Als er fysieke bijeenkomsten nodig zijn, probeer dan het aantal deelnemers te beperken tot
maximaal ca. 5 mensen en neem voorzorgsmaatregelen om voldoende afstand tot elkaar te
houden.
• Ga niet naar externe vergaderingen met grote groepen mensen. Vergaderingen met meer dan
100 mensen worden sowieso landelijk afgelast.
• Beperk het ontvangen van externe bezoekers op de kantoor- en projectlocaties van Ballast
Nedam tot een absoluut minimum.
• Ontmoet geen personen die vanuit de risicogebieden naar Nederland zijn gereisd.
Risicogebieden zijn momenteel: China, Zuid-Korea, Italië, Iran, Oostenrijk, Duitsland-regio
Nordrhein Westfalen en het gebied Spanje-Madrid. De actuele risicogebieden zijn te vinden op
de Q&A website van het RIVM, zie onder hoofdstuk ‘INFORMATIE’.

REIZEN BUITEN NEDERLAND
• Stel zakenreizen buiten Nederland uit. Uitzonderingen alleen met voorafgaande toestemming
van de verantwoordelijke Executive Director.
• Privéreizen naar het buitenland worden sterk afgeraden.
• Het is niet toegestaan naar de risicogebieden te reizen (momenteel: China, Zuid-Korea, Italië,
Iran, Oostenrijk, Duitsland-Regio Nordrhein Westfalen en Spanje-Madrid).
• Als je je momenteel in een risicogebied bevindt of daar de afgelopen 7 dagen bent geweest,
dan moet je dit direct melden bij de HR-adviseur en blijf je tot 14 dagen na thuiskomst in
Nederland thuis en werk je vanuit huis.
TIJDSDUUR VAN INGESTELDE MAATREGELEN
• De maatregelen blijven van kracht tot minimaal 31 maart 2020, tenzij anders wordt bepaald.
ACTULE INFORMATIE
• Vanaf het begin van COVID-19 in Nederland heeft Ballast Nedam een COVID-19 team dat in
nauwe samenwerking met de Raad van Bestuur toezicht houdt op en adviseert over
maatregelen en richtlijnen. Het COVID-19-team heeft nauw contact met instanties zoals het
RIVM en brengt updates uit via Safety Alerts.
• Het RIVM heeft een Q&A website waar de meeste vragen worden beantwoord.
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden
• Het RIVM heeft ook een informatietelefoonnummer: 0800-1351
• Voor overige vragen, neem contact op met jouw manager.
• Voor het officiële bericht van de overheid kijk op:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/12/nieuwe-maatregelen-tegenverspreiding-coronavirus-in-nederland
• Wereldwijde informatie over COVID-19 kun je vinden op:
https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-age-sex-demographics/

