FAQ Richtlijn Maskergebruik – Nieuwe Werkmethoden, Fase 1
V: Waarom stelt CoorsTek het dragen van maskers verplicht?
A: Maskers kunnen helpen de verspreiding van het virus te vertragen. Ze helpen druppeltjes die u
uitademt of uitniest tegen te houden, wat vooral belangrijk is wanneer iemand het virus wel heeft maar
geen symptomen heeft (wat volgens data in 14%-33% van de gevallen zo is). Hoewel mensen PBM's
vaak beschouwen als een manier om zichzelf te beschermen tegen gevaren, is het masker in dit geval
nuttig om u en anderen te beschermen in het geval u het virus hebt. We vragen u te onthouden dat het
doel het vertragen van de verspreiding van het virus op de werkplek is en in de maatschappij in het
algemeen.
V: Waarom is het dragen van maskers niet al vanaf het begin verplicht? Hebben we het
maskerbeleid ingevoerd voor medewerkers op kantoor die weer aan het werk gaan?
A: Nu steeds meer landen ‘opengaan’, er meer bedrijfsmatige en niet-essentiële reisbewegingen zijn,
en mensen meer contact met elkaar hebben, is het risico op een nieuwe uitbraak groter. Wanneer nietessentiële bedrijven weer opengaan, zullen ze waarschijnlijk om dezelfde redenen als wij maskers
nodig hebben. Kantoormedewerkers zullen zich net als iedereen aan het beleid moeten houden.
V: Hoe lang moeten we maskers blijven dragen?
A: We weten niet hoe lang Fase 1 van Nieuwe Werkmethoden aanhoudt. Het zal waarschijnlijk
minstens twee tot drie maanden duren, maar langer is ook mogelijk. We houden de voortgang van de
gegevens van lokale overheden en onze eigen interne gegevens in de gaten. Als de neerwaartse
voortgang aanhoudt, kunnen we naar Fase 2 gaan en kan het beleid iets worden versoepeld.
V: Vormen maskers een effectieve bescherming tegen het virus?
A: Maskers zijn niet 100% effectief tegen het virus, maar ze kunnen wel helpen de verspreiding van het
virus te verminderen. Maskers zijn houden effectief middelgrote tot grote druppeltjes tegen die worden
uitgeademd, dus het gebruik ervan kan het risico op besmetting verkleinen. Niet alle maskers bieden
evenveel bescherming, daarom adviseren we kwetsbare medewerkers om KN95-maskers te dragen en
andere medewerkers om chirurgische of zelfgemaakte/stoffen mondkapjes te dragen.
V: Ben ik als kwetsbare medewerker verplicht een KN95-masker te dragen?
A: Nee, het is een dringend advies om een KN95-masker te dragen indien beschikbaar; u kunt echter
kiezen voor een chirurgisch of zelfgemaakt/stoffen mondkapje, afhankelijk van uw werklocatie en
goedkeuring door EHS.
V: Wanneer mag ik het masker afdoen?
A: Werknemers kunnen hun masker of mondkapje afdoen als het mogelijk is gepaste afstand te
houden (2 meter) tijdens het werk, dus in hun eigen kantoor(ruimte), op hun werkplek op de werkvloer
of elders.
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Maskers kunnen worden afgedaan om te eten of te drinken. Het dragen van een masker is verplicht
wanneer werknemers via gemeenschappelijke ruimten onderweg zijn van de ene plek naar de andere.
V: Wat als ik een masker wil dragen terwijl dat niet verplicht is?
A: U kunt altijd een masker dragen als u dat wilt.
V: Wat als mijn overheid het dragen van maskers te allen tijde verplicht?
A: We volgen de door de overheid opgelegde eisen en maatregelen. Het kan zijn dat maatregelen van
de lokale overheid strenger zijn dan de richtlijnen van CoorsTek. In dat geval zijn de
overheidmaatregelen van toepassing.
V: Wat zijn de nadelen van het dragen van een masker?
A: Maskers kunnen warm en ongemakkelijk aanvoelen voor sommige mensen. Als u het niet gewend
bent een masker te dragen, kunnen ze vervelend aanvoelen. Hierdoor kan het voorkomen dat u
regelmatig het masker verschuift en uw gezicht daarom vaker aanraakt. Het is belangrijk dat u de
hygiënerichtlijnen volgt en uw handen wast voordat u uw masker aanpast. Maskers kunnen ook
verzadigd raken met speeksel, condensatie of nevel die vrijkomt bij het productieproces.
V: Hoe lang kan ik mijn masker dragen?
A: Wegwerpmaskers (KN95-maskers en chirurgische mondkapjes) mogen niet langer dan acht uur
worden gedragen en moeten daarna worden weggegooid. Stoffen mondkapjes moeten na acht uur
dragen worden gewassen.
V: Op mijn locatie werken dove medewerkers die alleen via liplezen kunnen communiceren.
Gelden er voor deze situaties uitzonderingen op het dragen van maskers?
A: Ja, als u een masker draagt en moet communiceren met een werknemer die kan liplezen, mag u uw
masker voor die interactie afdoen; houd daarbij wel gepaste afstand.
V: Mijn regering is de maatregelen aan het versoepelen, waarom doet CoorsTek dit nog niet?
A: Overheden versoepelen enkele beperkingen zodat bedrijven weer open kunnen en mensen ook na
werktijd hun huis uit kunnen. Lokale overheden hebben regels en richtlijnen opgesteld voor het
versoepelen van de thuisblijfmaatregelen. Naarmate meer overheidsmaatregelen worden opgeheven,
zullen social distancing, goede hygiëne en het dragen van maskers een grotere rol gaan spelen.
V: Wat gebeurt er als ik weiger een masker te dragen?
A: Als u om medische redenen weigert een masker te dragen, kunnen we hier een uitzondering voor
maken. Als u echter zonder reden weigert een masker of mondkapje te dragen, zullen we met u in
gesprek gaan om u te helpen begrijpen waarom we maskers dragen om onszelf en anderen te
beschermen. Een andere optie zou zijn om thuis te werken of onbetaald verlof te nemen.
V: Hoe weten we wanneer mijn locatie zich in Fase I bevindt en de nieuwe richtlijn van
toepassing is?
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A: Het Response Team zal samen met het ELT bepalen in welke fase elke locatie zich bevindt op basis
van data van de lokale overheid en CoorsTek over de ontwikkelingen rondom het virus.
Dit wordt gecommuniceerd via uw Regional Operations VP, de regionale EHS-manager en de HRdirecteur. Als een vestiging of locatie dit maskerbeleid al vóór het ingaan van Fase 1 wil
implementeren, kunnen zij dit doen na goedkeuring door het management van de vestiging.
V: Kan CoorsTek ook maskers leveren voor mijn gezin?
A: Op dit moment stelt CoorsTek alleen maskers beschikbaar aan medewerkers. We houden onze
voorraad in de gaten en laten het medewerkers weten zodra wij mogelijkheden zien om maskers
beschikbaar te stellen voor persoonlijk gebruik.
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