Amsterdam, 15 mei 2020

Protocol Corona OWP

Versie 3

Dit protocol beschrijft de maatregelen binnen de Openbare WerkPlaats (OWP), om te kunnen
functioneren gedurende de zogenoemde 1,5 meter economie en zolang de daarbij geldende
maatregelen gelden. Het beslaat zowel het reguliere gebruik van de WerkPlaats als het
gebruik tijdens de door ons te geven individuele- en groepscursussen.

Algemeen
De basis voor dit protocol zijn de verplichtingen vanuit de overheid om de uitbraak van het
Corona- oftewel COVID-19 virus beheersbaar te houden. Daarvoor zijn tijdelijke maatregelen
afgekondigd voor de diverse bedrijfssectoren. Aangezien wij niet duidelijk binnen één
specifieke sector passen, baseren wij ons protocol op maatregelen uit de bouw, zakelijke
dienstverlening en praktijkonderwijs.
In het protocol worden de volgende onderwerpen behandeld: voldoende ruimte, hygiëne,
gedragsbeïnvloeding, beschermingsmaatregelen, symptomen, toezicht en handhaving.
Onderstaand wordt dit uitgewerkt wat betreft werken in de WerkPlaats en wat daar
vervolgens nog extra bij komt kijken bij de individuele en groeps-cursussen.
De richtlijnen van het RIVM zijn leidend. Wijzigingen in het landelijk beleid kan de hieronder
opgesomde maatregelen doen wijzigen.

WerkPlaats
Onderlinge ruimte
In de WerkPlaats kan aan de eis om voldoende onderlinge ruimte te bewaren worden voldaan
door de volgende maatregelen:
• Gelimiteerd aantal gebruikers per ruimte (hout-, metaal- en techniekafdelingen).
• Uitsluitend toegang op afspraak (reservering vooraf), met uitzondering van leveranciers
(zij hadden reeds een vaste plek om hun goederen te af te leveren).
• Herindeling van de werkplekken waar nodig.
• Aanduiden van minimale afstand op strategische plekken in het gebouw.
• Plaatsing extra signalering in en bij loopruimtes met minder ruimte
Zie ook onder ‘Overig’ voor het ruimtegebruik van de kantine.
Hygiëne
Hygiëne wordt gewaarborgd door:
• Reguliere schoonmaak (2x per week).
• Dagelijkse reiniging van contactoppervlakken.
• Continue reiniging van intensief gebruikte apparaten (bijv. pinautomaat).
• Reiniging van gebruikte gereedschap en/of machines door werkplaatsgebruikers en
cursusdeelnemers (schoonmaakmiddelen worden door ons beschikbaar gesteld).
• Voldoende gelegenheid voor iedereen om frequent zijn/haar handen te wassen (incl.
antibacteriële zeep en papieren handdoekjes).
De aanwezige werkplaatschef en/of cursusleider bevordert bovengenoemd gedrag actief.
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Beschermingsmiddelen
Iedere gebruiker van de Werkplaats tekent onze Huisregels bij inschrijving. Daarin staan o.a.
de regels wat betreft veiligheid en de verplichting om de aanwijzingen van de aanwezige
werkplaatschef(s) te volgen. Vanuit ons reguliere veiligheidsbeleid, wordt het gebruik van
beschermingsmiddelen aangemoedigd die bij het gebruik van de werkplaats en machines
horen. (bijv. veiligheidsbril, handschoenen, etc.). Gebruikers van de WerkPlaats, cursisten en
docenten zijn vrij om zelf extra beschermingsmiddelen te gebruiken tijdens deze periode,
zoals latex handschoenen en/of mondkapjes.
Ziekteverschijnselen
Wij communiceren naar iedereen die wil komen (werk of cursus), dat mensen die zelf of
waarvan huisgenoten griepverschijnselen hebben (keelpijn, niezen, hoesten,
neusverkoudheid, moeilijk ademen en/of koorts), thuis dienen te blijven. (De symptomen en
duur van de quarantaine die de RIVM aanhoudt zijn daarbij leidend). Pas na 24 uur
klachtenvrij te zijn, mogen klanten/cursisten weer bij ons aan het werk. Hetzelfde geldt voor
onze werkplaatschefs. Zij hebben ter plaatse de mogelijkheid om dagelijks hun eigen
temperatuur op te nemen. Als wij een sterk vermoeden hebben dat iemand besmet is met het
COVID-19 virus, zullen wij deze persoon sommeren naar huis te gaan en contact op te nemen
met de GGD.

Cursussen
In het verlengde van de bovenstaande regels m.b.t. gebruik van de WerkPlaats (waar ook de
cursussen plaatsvinden), zijn een aantal specifieke extra maatregelen ingevoerd die voor de
groepscursussen gelden. Hiermee wordt voorkomen dat mensen dicht op elkaar gaan staan
tijdens bijvoorbeeld de uitleg van een nieuwe vaardigheid. Per cursus zijn bovendien indien
nodig specifieke maatregelen van kracht (afhankelijk van de aard en opzet van de cursus):
• Maximaal aantal deelnemers verlaagd waar nodig.
• Lesopbouw aangepast (bijv.: geen duo’s bij de lasinstructies).
• Gewijzigde fysieke uitvoering (gebruik van méér werktafels tijdens de cursus).
• Gebruik extra hulpmiddelen (video’s, boekjes, etc.).
De maatregelen zijn in overleg met de docenten afgestemd op elke cursus.
Generieke maatregelen voor alle cursussen zijn:
• Afwijkende cursusstarttijden ter voorkoming van piekdruktes.
• Jassen worden opgehangen aan de kapstokken in het ‘eigen’ cursuslokaal.
• Pauzes niet in kantine maar in cursusruimte.
• Eén persoon haalt consumpties (koffie en thee) voor hele groep.
• Gebruik van kartonnen brinkbekers.
• Eigen OWP potlood per cursist op eerste cursusavond.
Voor de docenten geldt hetzelfde als de werkplaatschefs wat betreft aanwijzingen, etc.
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Overig
De kantine is de ruimte met te veel mensen de 1,5 meter niet gehandhaafd kan worden. Extra
maatregelen in de kantine zijn daarom:
• Vermindering van het aantal tafels (en daarmee meer loopruimte).
• Stoelen minimaal 1.5 meter van elkaar.
• Extra aanduidingen om voldoende onderlinge afstand te houden.
Betalen gebeurt reeds standaard met pin en nu ook het liefst contactloos.
Op strategische plekken zullen schoonmaakmiddelen ter beschikking worden gesteld (o.a.
kantine en per cursus), om bovenstaande beleid mogelijk te maken.
Wij gaan uit van de eigen verantwoordelijkheid die mensen hebben t.a.v. al het bovenstaande
en wordt ook dit vooraf gecommuniceerd.

Communicatie
Een korte opsomming van onze aanvullende COVID-19 regels zijn op onze website, bij de
hoofdingang en binnen in de verschillenden ruimtes te lezen. Hieronder staan de regels
opgesomd.
•
•

Alleen toegang op afspraak (leveranciers uitgezonderd).
Blijf thuis als jij of een huisgenoot griepverschijnselen heeft
(en houdt de quarantaineperiode in acht).

•
•
•
•
•
•

Geen handen geven.
1,5 meter onderlinge afstand houden.
Nies of hoest in je elleboog.
Niet aan je gezicht zitten.
Was regelmatig je handen (gebruik zeep en papieren handdoeken)
Maak machines/gereedschap na gebruik schoon (gebruik spray & papier)
Let op en hou rekening met elkaar.
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