Amsterdam, 24 september 2020

COVID-19: Veiligheidsrisico’s op de
werkvloer
Heeft u uw kwetsbare medewerkers in beeld? Is uw werkplek
voldoende geventileerd en ingericht om uw medewerkers veilig
te kunnen laten werken? Is uw huidige RI&E up-to-date en
heeft u de risico's van Covid-19 hierin betrokken?
Uw organisatie in beeld
Van een organisatie wordt verwacht dat zij haar
medewerkers een gezonde en veilige werkomgeving
biedt. Dit is vastgelegd in de Arbowet en wordt
uitgevoerd middels de RI&E (Risico Inventarisatie &
Evaluatie).
Nu het coronavirus een nieuw en mogelijk langdurig
arbeidsrisico vormt, is het belangrijk om goed in
beeld te brengen hoe uw organisatie hierop is
ingericht, zowel in de fysieke ruimte als in beleid voor
eventuele kwetsbare medewerkers.
Door Covid-19 op te nemen als onderdeel van uw
RI&E voorziet u niet alleen in uw wettelijke plicht,
maar zorgt u vooral voor een juiste aanpak om
besmetting en verspreiding te voorkomen en uw
werkzaamheden weer aan te vangen.

COVID-19 assessment
Met de Covid-19 assessment brengt u samen met
een van onze veiligheidskundigen de knelpunten
m.b.t Covid-19 binnen uw organisatie in kaart. De
bevindingen en te nemen maatregelen leggen we
vast in een plan van aanpak waarbij u zelf in staat
bent om deze op te lossen.
Door dit assessment een vaste plek te geven in uw
RI&E, voldoet u aan de wettelijke verplichting, borgt u
uw beleid en kunt u uw organisatie van de juiste
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informatie voorzien. Dit zorgt voor duidelijkheid en
vertrouwen.
Samenvattend:
 Geborgd beleid met heldere richtlijnen
 Optimale ondersteuning van uw kwetsbare
medewerkers
 Goed geïnformeerde en gerustgestelde
medewerkers
 Up to date RI&E incl. plan van aanpak

Het Covid-19 assessment is gericht op drie
elementen:
1. Werkplek assessment
Inventarisatie van beleid en werkplek.
2. Werkpopulatie assessment
Inventarisatie van de groep kwetsbare
medewerkers en het aan te bevelen beleid.
3. Individueel assessment
Individueel vervolg door de bedrijfsarts m.b.t.
individuele risicogevoeligheid.

