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Safety Alert COVID-19
BELEID EN RICHTLIJNEN
De Nederlandse aanpak van corona heeft goed gewerkt om het virus onder controle
te krijgen. Het risico is zeker nog niet weg, maar als we ons aan de belangrijkste
basisregels houden, komt er wel stapsgewijs meer ruimte.
Ballast Nedam hanteert een duidelijk beleid en richtlijnen om ervoor te zorgen dat alle
collega’s veilig hun werk kunnen doen en de projecten niet stil komen te liggen als
gevolg van de corona crisis. Deze maatregelen zijn van toepassing op alle Business
Units, projecten en joint ventures. Ze sluiten volledig aan op het Protocol Samen Veilig
Doorwerken, dat de Regering en de Bouw- en Technieksector hebben vastgesteld.
Het COVID-19 Crisis Team op het Ballast Nedam hoofdkantoor in Nieuwegein
coördineert de uitvoering en controle van het beleid in nauwe samenwerking met de
Business Units. Op ieder project is een verantwoordelijke Corona Coördinator
aangesteld, die het beleid in de praktijk ondersteunt en klaar staat voor vragen.
Het is heel belangrijk dat iedereen zich altijd en overal aan dit beleid en de richtlijnen
houdt. Neem dit serieus. Dat is belangrijk voor jouw gezondheid en die van jouw
collega’s. Samen voor een veilig en gezond Ballast Nedam!
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PERSOONLIJKE GEZONDHEID
• Houd 1.5 meter afstand tot elkaar, in iedere situatie.
• Vermijd drukte en geef elkaar de ruimte.
• Heb je verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, keelpijn, lichte hoest, verhoging tot 38oC of
plotseling verlies van reuk of smaak?
Blijf thuis. Ziek uit. Doe geen boodschappen en ontvang geen bezoek. Laat anderen boodschappen doen, of
laat ze bezorgen, zorg dat een ander de hond uitlaat. Voor huisgenoten zonder klachten gelden de regels
die voor iedereen in Nederland gelden. Als je 24 uur lang geen klachten hebt, mag je weer naar buiten.
• Heb je verkoudheidsklachten met koorts boven 38oC en/of benauwdheid?
Blijf thuis. Ziek uit. Laat jezelf testen. Doe geen boodschappen en ontvang geen bezoek. Heb je huisgenoten,
dan mogen zij ook niet naar buiten. Als uitzondering hierop mogen alleen huisgenoten die geen klachten
hebben even boodschappen doen. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer naar buiten.
• Je moet dus thuisblijven als iemand in je huishouden verkoudheidsklachten met koorts hoger dan 38oC
heeft. Je hoeft niet thuis te blijven als iemand in je huishouden alleen maar verkoudheidsklachten heeft
zonder koorts.
• Heb je het vermoeden dat je corona hebt, bijvoorbeeld als je hoge koorts krijgt of moeilijk ademt, bel dan
direct de huisarts en maak een afspraak om je te laten testen.
• Kom dus alleen naar het werk als je gezond bent en geen last hebt van genoemde symptomen.
• Als je een van deze symptomen hebt, dan moet je ook sociale contacten vermijden.
AANBEVELINGEN VOOR RISICOGROEPEN
• Kwetsbare groepen moeten worden beschermd tegen infecties (voor een overzicht van kwetsbare groepen,
raadpleeg de website van RIVM, zie de link aan het einde van dit bericht).
• Als je lijdt aan een chronische ziekte zoals kanker, diabetes, long-, ademhalings- en / of hartproblemen, blijf
dan thuis en werk vanuit huis. Vermijd sociale contacten zoveel mogelijk.
Twijfel je of naar het werk kan komen, overleg dan met de bedrijfsarts.
• 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
• De belangrijkste hygiëne maatregelen om besmetting te voorkomen zijn:
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;
o raak je gezicht zo min mogelijk aan.
• Neem je eigen voedsel mee naar het werk.
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COVID-19 BESMETTING
• Ben je zelf positief COVID-19 getest, ben je een huisgenoot van een positief geteste COVID-19 patiënt of
ben je met een COVID-19 patiënt direct in contact geweest, dan geldt dat je in GEEN ENKEL GEVAL naar
een kantoor- of projectlocatie kan komen. Blijf thuis, werk als dat mogelijk is vanuit huis en informeer je
leidinggevende en stel de HR-adviseur op de hoogte.
• Als je het COVID-19 virus hebt gehad en je je beter voelt en 24 uur geen gezondheid klachten meer hebt
gehad, dan ben je genezen. Je draagt het virus dan niet meer bij je. Je kunt andere mensen dan niet meer
besmetten.
• De incubatietijd is de periode tussen het moment dat je besmet raakt en dat je ziek wordt. Bij het nieuwe
coronavirus varieert de incubatietijd van 2 tot 12 dagen. Voor de zekerheid gebruiken we 14 dagen.
• Is een collega positief COVID-19 getest en er bestaat door recente contacten met andere collega’s de kans
op besmetting op de werkplek, dan treedt een protocol van de GGD in werking. Dat protocol bepaalt
welke maatregelen worden genomen. De Business Unit directie neemt in dat geval contact op met de
lokale GGD voor advies op maat. Dat kan betekenen dat collega’s wordt gevraagd thuis te blijven.
• Als er een vermoeden bestaat op het hebben van koorts dan kun je gevraagd worden om je temperatuur
te controleren. Meewerken hieraan helpt het risico op besmetting van een collega te voorkomen. Twijfel
je zelf over je temperatuur, neem geen risico en controleer je temperatuur.
INFECTIERADAR RIVM EN TESTEN
• Iedereen met klachten kan zich laten testen op het coronavirus. Maak alleen een afspraak voor een test
als je klachten hebt die passen bij het coronavirus. Zonder klachten heeft de coronatest geen zin.
Bel voor een afspraak met 0800-1202. Houd je Burgerservicenummer (BSN) bij de hand.
• Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen
• Het RIVM houdt op verschillende manieren de verspreiding van infectieziekten in de gaten. Dat geldt ook
voor het nieuwe coronavirus. Een van die manieren is door te kijken naar mensen met klachten die
kunnen wijzen op een infectie. Dat doet RIVM met de Infectieradar. Een onderzoek waar iedereen in
Nederland aan mee kan doen. Kijk op: https://www.rivm.nl/opgeven-infectieradar
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 is gevraagd om een plan te maken om een veilige voortzetting van onze activiteiten zoveel
mogelijk te waarborgen. De veiligheid en gezondheid van alle collega’s staat hierbij altijd voorop. Spreek
elkaar hierop aan.
• Indien je onverhoopt niet-productieve uren hebt vanwege de COVID-19-maatregelen, dan dienen deze
uren te worden geregistreerd in Burn conform instructie van HR, zie hiervoor de informatie op Intranet.
• 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
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WERKEN OP DE BOUWPLAATSEN
• Houdt 1.5 meter afstand tot elkaar, in iedere situatie.
• Als dit werkzaamheden belemmert, overleg dan met de uitvoerder over een aanpassing van de
werkmethode. Ieder project maakt hierover specifieke afspraken die passen op de situatie.
• Op de intranetpagina COVID-19 van Ballast Nedam vindt je praktische tips in de ABC Bulletins voor het
werken met de 1.5 meter regel: https://ballastnedam.sharepoint.com/sites/intranet-nl/covid-19
• Als samenwerken binnen 1.5m onvermijdbaar is, probeer dit dan zoveel mogelijk te minimaliseren.
• (Hoofd)uitvoerders wordt gevraagd om sessies, zoals veiligheidsinstructies, toolbox meetings en dag starts
in kleinere groepen van maximaal 15 personen en buiten te organiseren, en om voldoende fysieke afstand
van minimaal 1.5 meter 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 bouwplaats
medewerkers kunnen worden opgedeeld in aparte ruimten.
• Laat de schaftruimtes en toiletvoorzieningen op de bouwlocaties extra en vaker schoonmaken.
• Draag altijd zorg voor voldoende water, zeep of desinfecterende gel.
• Pas zoveel mogelijk eenrichtingverkeer toe en geef elkaar de ruimte bij het passeren.
• Deel je gereedschap en telefoon zo min mogelijk met anderen.
• Op ieder project is een speciale Corona Coördinator aangesteld door de Business Unit directie. Bij vragen of
zorgen op de bouwlocatie, richt je dan als eerste tot deze collega. Dit is veelal de HSE medewerker of een
uitvoerder op het werk. Alle Corona Coördinatoren zijn bekend bij het centrale COVID-19 Crisis Team.
• Help elkaar. Wees alert op de gezondheid van anderen, collega’s, medewerkers van onderaannemers.
Twijfel je, spreek elkaar daar op aan.
REIZEN NAAR EN VAN HET WERK
• Reizen naar en van het werk doe je zo veel mogelijk alleen.
• Als alleen reizen niet mogelijk is, dan kun je vanaf 1 juli in de auto zitten met mensen uit een ander
huishouden. Draag een mondkapje als mensen uit een ander huishouden in jouw auto meerijden.
• Onder een huishouden verstaat de overheid: echtgenoten, geregistreerde partners of andere levensgezellen
en ouders, grootouders en kinderen, voor zover zij op één adres wonen. Woongroepen en samenwonende
arbeidsmigranten vormen dus niet één huishouden.
• Een protectie scherm in de auto of bus vermindert de verkeersveiligheid en wordt afgeraden.
WERKEN OP KANTOORLOKATIES OF IN DE KETEN
• Werk zoveel mogelijk thuis, is nog steeds de norm vanuit de overheid en die ook bij Ballast Nedam van
toepassing is.
• Op alle Ballast Nedam kantoren en keten zijn extra maatregelen getroffen, zodat veilig werken mogelijk is.
• Managers is verzocht werkschema’s te hanteren, zodat je op veilige afstand van elkaar kan werken en altijd
1.5m afstand kan houden zodra je op kantoor of in de keet bent. Op de kantoorlocaties en keten wordt als
richtlijn een maximale bezetting van circa 40% gehanteerd.
• Een veilige werkplek vinden wij erg belangrijk. Mocht je van mening zijn dat jouw kantoor- of keetlocatie
onvoldoende op de maatregelen is voorbereid, bespreek dit dan met je manager, zoek samen oplossingen
en maak hiervan ook altijd melding bij het COVID-19 Crisis Team.
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•
•
•
•
•

Werk zoveel mogelijk op je eigen kantoor- of projectlocatie. Reis zo min mogelijk naar andere kantoren en/of
projectlocaties, tenzij jouw functie dit vereist.
Ook op kantoor- en keetlocaties is het heel belangrijk altijd 1.5 meter afstand tot elkaar te houden.
Ventileer werk- en kantoorruimten.
Heb je een laptop van je werk, laat deze niet achter op de werklocatie en neem deze altijd mee naar huis.
Volg op de kantoor- en of keetlocaties altijd de aanwijzingen.

OMGEVING
• Als gevolg van de overheidsmaatregelen zijn en werken veel mensen thuis. Beperk de overlast voor de
omgeving meer dan normaal gebruikelijk. Geen (harde) muziek op de bouwplaatsen.
VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN
• Hanteer als principe om alle vergaderingen zoveel mogelijk via videoconferentie of telefoon te houden. ICT
van Ballast Nedam heeft hiervoor Skype en Microsoft Teams beschikbaar gemaakt.
• Als fysiek bij elkaar komen noodzakelijk is, bepaal dan een maximum aantal deelnemers in de ruimte zodat
altijd minimaal 1.5 meter afstand tot elkaar kan worden gehouden.
• De meeste vergaderruimten zijn voorzien van een indicatie die het maximaal aantal personen aangeeft.
• Houd ook bij het betreden van de ruimte altijd 1.5 meter afstand tot elkaar.
• Bezoek zo min mogelijk externe vergaderingen en bijeenkomsten, gebruik Skype of Microsoft Teams.
• Ontvang geen externe vertegenwoordigers voor promotie. Dit heeft geen enkele prioriteit.
• Beperk het ontvangen van externe bezoekers op de kantoor- en projectlocaties van Ballast Nedam tot een
minimum. Instrueer vooraf de bezoeker over onze richtlijnen. Ontvang de bezoeker persoonlijk, vraag de
bezoeker altijd naar zijn of haar gezondheid voordat het gebouw betreden wordt en begeleid de bezoeker
na de bijeenkomst weer naar buiten.
• Binnen mogen noodzakelijke zakelijke bijeenkomsten plaatsvinden tot maximaal 30 personen per gebouw
en onder voorwaarde dat deelnemers altijd 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden en dit ook vooraf
wordt georganiseerd. Hanteer voor jezelf: Als het te druk wordt om 1,5 meter afstand te houden, ga dan
weg.
• Het lokaal organiseren van bijeenkomsten met een sociaal karakter is alleen toegestaan als aan specifieke
voorwaarden wordt voldaan volgens het Protocol Sociale Bijeenkomsten. Dit Protocol is verkrijgbaar bij de
Business Unit Directie.
REIZEN BUITEN NEDERLAND
• Zakenreizen buiten Nederland naar Code Oranje aangemerkte landen zijn alleen toegestaan als risico
beperkende maatregelen worden genomen en met voorafgaande schriftelijke goedkeuring door het COVID19 Crisis Team. Het reizen naar Code Rood landen is niet toegestaan.
• Bij het terugreizen vanuit een land aangemerkt als Code Oranje is altijd aan quarantaine verplichting van 14
dagen van toepassing.
• Voor specifiek beleid met betrekking tot reizen en privévakanties, zie hiervoor het reisbeleid:
Ballast Nedam - beleid reizen en zomervakanties 2020.
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GEDRAG IN PRIVETIJD
• Neem je verantwoordelijkheid om je ook in privétijd strikt aan de door de overheid ingestelde regels te
houden, wees een voorbeeld voor anderen.
• Dringend advies om niet deel te nemen aan massa bijeenkomsten.
TIJDSDUUR VAN INGESTELDE MAATREGELEN
• Dit beleid en maatregelen blijven van kracht tot minimaal 1 oktober 2020, tenzij anders wordt bepaald.
ACTUELE INFORMATIE
• Vanaf het begin van COVID-19 in Nederland heeft Ballast Nedam een COVID-19 Crisis Team dat in nauwe
samenwerking met de Board of Management alle maatregelen met betrekking tot het COVID-19 virus
coördineert, toezicht houdt op en adviseert over maatregelen en richtlijnen.
•

Op de intranetpagina van Ballast Nedam staat een knop naar een speciale COVID-19 pagina met alle
informatie, een Q&A en praktische downloads, zoals diverse posters.
https://ballastnedam.sharepoint.com/sites/intranet-nl/covid-19

•

Het Ballast Nedam beleid reizen en zomervakanties 2020 kun je vinden op:
https://ballastnedam.sharepoint.com/sites/intranet-nl/covid-19/Paginas/Downloads.aspx

•

Heb je vragen, neem contact op met jouw manager of het Crisis Team in jouw Business Unit. Voor specifieke
vragen kun je ook contact opnemen met het centrale COVID-19 Crisis Team.

•

Het RIVM heeft een Q&A website waar vragen worden beantwoord.
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden
Het RIVM heeft ook een informatietelefoonnummer: 0800-1351

•

Het Protocol Samen veilig Doorwerken van de Rijksoverheid kun je hier vinden:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/03/27/protocol-samen-veilg-doorwerken

•

De officiële maatregelen van de Rijksoverheid kun je hier vinden:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

•

Informatie over reizen en buitenland kun je vinden op:
https://www.nederlandwereldwijd.nl/

•

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/
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