Temperatuurscreening – EMEA
1. Wij vragen onze faciliteiten vrijwilligers te rekruteren voor het screenen van de temperatuur van werknemers en
toegestane bezoekers. Het screenen moeten één keer per dag worden gedaan. Deze vrijwilligers kunnen uit alle
niveaus van de organisatie komen. Uurloners krijgen betaald voor het uitvoeren van deze
temperatuurscreenings.
2. Werknemers moeten aan het begin van elke dienst of werkdag hun temperatuur laten opnemen. Werknemers in
loondienst kunnen inklokken en worden betaald vanaf het moment dat ze in de rij aansluiten om te worden
gescreend.
3. Alle medewerkers dienen het gebouw te betreden via de aangewezen screeningslocatie(s). Locaties kunnen
ingangen afsluiten om ervoor te zorgen dat bij de screeningsingangen voldoende vrijwilligers aanwezig zijn. Elke
locatie moet een geschikte wachtlocatie aanwijzen waar werknemers gepaste afstand (social distancing) van
elkaar kunnen bewaren en niet aan slecht weer worden blootgesteld.
4. Het dragen van petten, oorbeschermers of andere hoofddeksels is niet toegestaan en het gezicht moet schoon en
zweetvrij zijn. Werknemers moeten een paar minuten voor de screening de screeningsruimte betreden, om te
wennen aan de temperatuur.
5. Houd er rekening mee dat deze screening per werknemer ongeveer 20–30 seconden in beslag neemt. Als u
alcoholdoekjes gebruikt om thermometers te desinfecteren, duurt het nog eens 30–60 seconden per medewerker
tot de thermomenter droog is. Voor grotere faciliteiten wordt geadviseerd om meerdere vrijwilligers beschikbaar te
stellen voor het uitvoeren van de temperatuurscreening.
6. Vrijwilligers zijn verplicht om nitril handschoenen en een N95- of gelijkwaardig stofmasker te dragen. Als er geen
N95-stofmaskers beschikbaar zijn, kan als alternatief een elastomeer ademhalingsapparaat met P100-patronen
worden gebruikt als de drager de medische keuring heeft ondergaan, het masker heeft gepast en hierin training
heeft gehad. Raadpleeg uw arbomanager over deze vereisten.

a.

Elastomeer ademhalingsapparaat

N95-stofmasker

7. Vrijwilligers moeten medisch gekeurd zijn voor gebruik van een ademhalingsapparaat (persoonlijke gegevens zijn
vertrouwelijk), waarbij de bestaande procedures in elk Europees land moeten worden gevolgd. Ze worden ook
getraind in het gebruik van het ademhalingsapparaat en worden op fitheid getest. Deze training wordt
aangeboden door de arbodienst (EHS).
8. De vrijwilligers moeten diverse benodigdheden bij de hand hebben om te kunnen beginnen met de screening.
a. Extra maskers en handschoenen
b. Thermometers
c. Kapjes of lensfilters voor thermometers
d. Vuilniszakken
e. Reinigingsmiddelen en doekjes
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9. Als medewerkers de vrijwilliger benaderen, moet de vrijwilliger aan elke medewerker vragen: "Voelt u zich
koortsig of bent u verkouden? Hebt u een droge hoest, bent u kortademig of vermoeid?"
a. Wordt deze vraag met ja beantwoord, dan moet de werknemer worden gevraagd of hij/zij thuis heeft
getemperatuurd en wat de temperatuur is. Als de temperatuur 38°C of hoger is, moet de werknemer naar
huis worden gestuurd om de potentiële blootstelling aan de vrijwilliger zo veel mogelijk te minimaliseren.
Het punt is dat als een werknemer ziek is, deze anderen niet nodeloos aan ziektekiemen mag
blootstellen.
b. Wordt de vraag met nee beantwoord, volg dan de onderstaande procedure.
10. Vrijwilligers kunnen de temperatuurscreening zoals hieronder beschreven uitvoeren. De temperatuur van de
werknemer moet door de vrijwilliger worden genomen en aan de werknemer worden getoond. Temperaturen
mogen niet worden geregistreerd.
11. De temperatuurscreening kan op verschillende manieren worden uitgevoerd, afhankelijk van welke
meetmethoden beschikbaar zijn.
a. Gebruik waar mogelijk een contactloze infraroodthermometer. Houd de punt van de thermometer op 2,5
cm van het voorhoofd van de werknemer, volgens de aanwijzingen van de fabrikant. Ga op een
armlengte afstand staan. Richt het infrarood lichtje boven en tussen de wenkbrauwen.
b. Als de contactloze thermometer een temperatuur van 38°C of hoger aangeeft, voer dan een tweede test
uit om de koorts te bevestigen, met behulp van een temporele (voorhoofds-) of tympanische
(oor)thermometer. Temporele thermometers kunnen worden gereinigd met een alcoholdoekje en moeten
30 seconden tot een minuut drogen. Gebruikt u een tympanische (oor)thermometer, gooi dan de tipjes na
gebruik weg.
c. Is er geen contactloze infraroodthermometer, voer dan temperatuurmetingen uit met behulp van
temporele of tympanische (oor)thermometers. Gooi na elke screening het tipje van de thermometer weg
of desinfecteer de thermometer met een alcoholdoekje en laat hem 30 seconden tot een minuut drogen.
Het kan nuttig zijn om meerdere thermometers bij de hand te hebben om het proces te versnellen.
12. Als een werknemer een temperatuur van 38°C of hoger heeft, wordt de werknemer gevraagd naar huis te gaan of
naar de isolatiezone te gaan als hij/zij nog vervoer naar huis moet regelen of te ziek is om zelf te rijden. Na
aanvang van elke dienst moet direct een lijst met namen van medewerkers die naar huis gaan naar de HRBP
worden gestuurd. Elke keer als bij een werknemer een hoge temperatuur wordt gemeten, moet de vrijwilliger
schone handschoenen en een schoon gezichtsmasker aantrekken en de thermometer grondig desinfecteren.
13. Als een werknemer weigert zich te laten screenen, mag deze werknemer die dag niet werken. De werknemer
kan voor die dag verlof (PTO) opnemen. Freelancers die niet aan de screening willen meewerken, kunnen thuis
werken (alleen met toestemming van hun manager). Is dit niet mogelijk, dan kunnen ook zij een verlofdag (PTO)
opnemen. De desbetreffende HRBP moet op de hoogte worden gebracht en zal contact opnemen met de
werknemer die de screening weigert.
14. De gemeten temperaturen mogen niet worden geregistreerd. Alle resultaten zijn vertrouwelijk.
15. Alle afval dat tijdens de screenings wordt verzameld, moet aan het einde van elke screening worden afgevoerd.
Afval kan met het gewone vuilnis worden afgevoerd, maar moet wel in dichtgeknoopte plastic zakken worden
vervoerd.
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