Maatregelen om risico van blootstelling aan COVID-19 te verkleinen
1. Als leden van het CoorsTek-team tijdelijk op een andere locatie werken, neemt de kans op verspreiding
van het coronavirus toe. Ook is er meer kans dat werknemers die nauw contact met deze personen
hebben in zelfisolatie moeten als een van de verplaatste werknemers het virus blijkt te hebben. Om die
reden is het te allen tijde dragen van KN95-maskers verplicht voor verplaatste werknemers en voor de
collega's die in hun buurt aan het werk zijn. Werkt het teamlid langer dan twee weken op een andere
locatie, dan hoeven de KN95-maskers alleen de eerste twee weken te worden gedragen. De
verplaatste werknemer kan, afhankelijk van de werkomgeving, een chirurgisch of stoffen mondkapje
dragen. Het blijft belangrijk om waar mogelijk gepaste afstand te bewaren.
2. Op locaties waar medewerkers elkaar kunnen tegenkomen (bij het inklokken, bij ingangen,
verkoopautomaten, kantines, pauzeruimtes, rookruimtes etc.) is de kans op besmetting groter. Op deze
plekken moeten visuele markeringen worden aangebracht om mensen te wijzen op het belang van
afstand houden (2 meter).
3. Het trainen van werknemers (cross-training, onboarding etc.) en voldoende afstand houden gaan lastig
samen. Trainers wordt geadviseerd het proces dat ze willen laten zien op te nemen op video en deze
video beschikbaar te stellen aan de betrokken werknemers. Vragen kunnen dan op locatie worden
beantwoord (waarbij iedereen verplicht KN95-maskers draagt), waarbij de contactmomenten zo kort
mogelijk worden gehouden.
4. Oppervlakken en contactpunten van gereedschap en apparatuur (micrometers, handgereedschap,
vorkheftrucks, tijdklokken, pompwagens etc.) kunnen ook een bron van besmetting zijn. Werknemers
moeten gedeeld gereedschap en apparatuur daarom vóór gebruik ontsmetten met een voor COVID-19
goedgekeurd ontsmettingsmiddel.
5. Kleedkamers kunnen voor en na diensten druk worden en hier gelden daarom dezelfde regels als in
gemeenschappelijke ruimtes. In kleedkamers is het dragen van mondkapjes verplicht, omdat afstand
houden moeilijk is.
6. In slecht geventileerde, kleine ruimtes (zonder afzuiging of ramen/deuren die naar buiten openen) is er
meer kans dat het virus blijft hangen en zich zo verspreidt. Als een dergelijke ruimte door meerdere
teamleden wordt gebruikt, is het dragen van KN95-maskers (als afstand houden onmogelijk is) of
mondkapjes te allen tijde verplicht.
7. Plekken waar medewerkers samen eten en drinken zijn lastig schoon te houden. Ook zijn het ruimtes
waar mensen graag met elkaar praten en daardoor snel te dicht bij elkaar gaan zitten. Naast het feit dat
servies en bestek worden gedeeld, kunnen waterdruppeltjes op niet-afgedekt eten blijven liggen. Het
gebruik van gedeeld servies en bestek moet tot nader orde worden vermeden. Zodra samen eten en
het delen van servies en bestek weer mogelijk is, moeten de juiste PBM's, handreinigingsmiddelen,
schoonmaakmiddelen en afdekmiddelen worden gebruikt.
8. Op onze locaties worden vaak staande ventilatoren gebruikt om apparatuur en medewerkers koel te
houden. Dit kan echter het risico van verspreiding van het virus via luchtgedragen waterdruppeltjes
vergroten. Het dragen van maskers/mondkapjes kan dit risico verkleinen, maar toch is het advies
ventilatoren alleen te gebruiken in ruimtes waar ramen/deuren naar buiten open kunnen, en te

voorkomen dat de lucht van persoon naar persoon wordt geblazen. De ventilatoren kunnen
bijvoorbeeld hoog worden neergezet en naar beneden worden gericht, of omgedraaid om lucht uit de
persoonlijke ruimte af te zuigen richting de buitenlucht of een ventilatiesysteem.
9. In pauzeruimtes bevinden zich veel contactpunten waar het virus zich kan verspreiden. Om
verspreiding te voorkomen moeten op deze plekken contactloze papierdispensers en
handreinigingsmiddelen worden geplaatst.
10. Deurklinken en lichtschakelaars zijn ook contactpunten die veel worden aangeraakt. Het beste wat we
kunnen doen is deze contactpunten meerdere keren per dag schoonmaken en de handen regelmatig
wassen. Om het risico te verkleinen kan worden gedacht aan het installeren van lichtsensoren, het
weghalen of open laten staan van deuren of het installeren van automatische deuren.
11. Waterfonteintjes zijn ook een mogelijke bron van besmetting. Tot nader orde wordt werknemers
geadviseerd niet direct uit de fonteintjes te drinken. Er zullen waarschuwingen worden opgehangen bij
fonteintjes om aan te geven dat ze alleen moeten worden gebruikt voor het vullen van flesjes. Waar
mogelijk worden fonteintjes vervangen door waterautomaten.
12. Bij het afleveren van goederen kunnen chauffeurs kort de locatie betreden om documenten te laten
tekenen of goederen op de betreffende plek af te leveren. Zolang deze personen niet te lang in het
gebouw blijven en een mondkapje dragen, hoeven ze de screening voor bezoekers niet te doorlopen.
13. Kantoorplekken worden ruimer opgezet, zodat werknemers ook hier voldoende afstand kunnen
houden. In sommige gevallen is dit niet mogelijk of is het anders indelen van de ruimte zeer tijdrovend.
Medewerkers die een dergelijke kantoorplek delen en geen afstand kunnen houden, moeten verplicht
een mondkapje dragen.
14. Bepaalde activiteiten in onze productieruimtes, zoals het tillen van zware of grote objecten, moeten
door twee personen worden uitgevoerd. Bij deze activiteiten is nauw contact onvermijdelijk. In die
gevallen moeten beide personen een KN95-masker dragen.
15. Als werknemers in een kantoorruimte een stabureau gebruiken en op deze manier over een
afscheiding waterdruppels zouden kunnen verspreiden naar het bureau van een collega, moeten ze
hun bureau laag zetten of een mondkapje dragen tijdens het staan totdat een plexiglas afscheiding kan
worden geplaatst. Als er een plexiglas afscheiding is geplaatst, hoeft in deze gevallen geen mondkapje
meer te worden gedragen.
16. Sommige werknemers carpoolen naar hun werk met collega's die niet tot hun huishouden behoren. In
dat geval zijn alle personen in de auto verplicht een KN95-masker te dragen.
17. In grote ruimtes kan goede ventilatie of luchten het risico op verspreiding van het virus via
waterdruppeltjes minimaliseren. Het dragen van maskers is een primaire maatregel om de hoeveelheid
waterdruppeltjes in de lucht te verkleinen, maar locaties moeten ook zeker regelmatig de filters in hun
ventilatiesystemen vervangen en controleren of deze systemen goed werken en dus zo veel mogelijk
frisse lucht wordt gecirculeerd (rekening houdend met productkwaliteit). Waar mogelijk moeten ramen
en deuren open worden gezet om frisse lucht aan te voeren.

